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اَيخفلى!صبخ!إِلذُاَر

لمقلىمةا

..الكريمقارئي

يهوذاأبناءإكتبصلسلةمنالرابعالكتابهووهذا

اليك:قدمتأنبعد،اليكأقدمهالخمسةالخفاءأفي

لليهوديةالخفيةالقوى"و"،اليهودىالفكرجذور"

."الغربيالمعسكرفياليهود"و"،العالمية

،يتناول!الشرقيالمعسكرفياليهود9الكتابهذاإن

وكيف،الشرقيالمعسكرفياليهودتغلغل،ترىموفكا

وماهموا،الماركسيالإشتراكيالفكرهناكللناسصاكوا

الشيوعيةوالدولة،الشيوعيالحزبإقامةفيفعالةمساهمة

أصبحمجيث،ذلكبعدروسياغيروفي،روسيافيالأولى

والحزبالحكومةفيالممثلين08%منمنيقربمافيهالهم

الاْخرى.والعسكريةالمدنيةوالهيئات

الشيوعيالتحركأتتبعأنالمقامهذا.فيخرصتلقد

الاتحاددوركانوماذاومساراً،نشأةالعربيوطننافي

والأحزابالشيوعيةالدولودور،خاصةبصورةالسوفيتي

عامة،بصورة،العربيةالشيوعيةالأحزابوبخاصة،الشيوعية

قضيةرأصهاوعلى،العربيةوهمومنالقضايانابالنسبة

الأولى.العربيةالقضيةعقدةتزالوماكانتالتي،فلسطين
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فيالشيوعيةالاْحزابنشأةأن،القاطعةبالأدلة،بيمتلقد

التيالقويةالعلاقةبينتكما،يهوديةباْيدكانتبلادنا

وبخاصة،الشيوعيونيحرصالتي،بالصهيونيةالشيوعيةتربط

ويبرزوفهمابلوإخفائها،إنكارهاعلى،العربالشيوعيون

.يلتقيانلانقيضانوكأنهما

أعمدةمعظمتهافتإبرازعلىأيضاًحرصتلقد

كنظرية3!افتهاو،العمليالتطبيقعندكنظريةالماركسية

اتحدوا،العالمع!الفيا"الإسلاميالربيمجتمعنافيوتطبيق

الدين9و...وقوميتناعروبتنامعله"تتناقضوطنلاالعامل

الحنيف،الإسلاميديننامعتتناقض"الشعوبأفيون

تزاللامنأعينعنالغشاوةكشفذلكفيمستهدفأ

.الألوانعمىأوبالعث!ى،فتصيبهبصرهعلىتطغىبصيرته

وماباطلاً..والباطل،حقأالحقيريناأنأصألوالله

بعزيز.اللهعلىذلك
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الأولالفصل

روسيافلتتأدب

الغيتوفياليهود-ا

البلشفية.والثورةلينين-2

الروسيالشيوعىالحزبتاريخمن-3

الشيوعية.الثووةاندلاع-د

روسيا.يحكموناليهود-5

.توأمانوالصهيونيةالشيوعية-6
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الغيتو:فياليهود-ا

IاTسنةروسيا،علىنابليونحملةهزت Aم!.

عاتقهعلىفأخذ،عنيفآهزاً،الأولالإصكندرقيصرها،

تستهدف،قوانينعدةلذلكفأصدر،جديدمنبلادهتنظيم

هذهبينمنوكان.صفوفهوضم،الشعبأوضاعتحسين

كانتالتيالزجريةالأحكامالقيصربهألغىقانونالقوانين

27سنةمنذاليهود،علىمطبقة Vتحددكانتوالتي.،ام

جهدهقصارىبذلكيتو()بهمخاصةمعينةأماكنفيإقامتهم

الاندماجعلىوتشجيعهم،وغيرهاالزراعةنيالعملعلىلحملهم

1).الروسيبالجتمعالكامل

اليهود،وجدانمنذاليهود(،)حارةاليهودكطوللغيتو

ومنذالمختار،اللهشعببأخهمآمنواأنمنذفهم..قصة

نأيفضلونكانوا،الشعوببحقجرائمهميمارسونبدأوا

طابعاًالزبنبمرورأخذتبهم،خاصةمعازذفييعيشوا

مدخللها،الثبهاتيثيرلامكانفيحارة..مميزأخاصاً

متناسقة،كيرأبنيتها،تهـجلهاوليس،ضيقواحد

مباني،لاالحجارةمنأكواموكأنهابعضهاعلىومتكأكئة

متعرجةأزقةومداخلهاطرقهاأيضاً،وضيقةقليلةشبابيكها

يمارسون،يزالونومااليهود،كانالحارةهذهفي..ضيقة

أعينعنوأزقتهابجدرانهاويتوارون،بهمالخاصةحياتهم

914عى،كاركاىوليامالظرنج،رتعةعلىأحمجار)1(
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الأغيار،بحقجرائمهممماريعةعلىذلكفيساعدهم،الناس

التجمعهذاأفادهملقد.وأحفادهمعقدهمعنوالتنفيس

على،لهمحفظبأنأفادهم..واحدآنفيوأضرهمالمغلق

التقليدية،اليهوديةوالثقافةالجاعةروح،وضعفهمقلتهم

الأكيارثاركلماالأغيارأيديتطالهمأنعنوأبعدهم

فيإليهمل!رالاتهامأصابعجعلبأنوأضرهم.عليهم

جرائمهمتزيدحين،ويذبحونهناكفيضطهدون،مكامنهم

كانفقدهذا،ومع.بهمالمبتلىالشعباحمالطاقةعن

البثصريةالمجتمعاتانفتاحإلىبالحاجةدوماًيشعروناليهود

بداخلمايعرفلئلاعليها،همينفتحواأنبدون،عليهم

المعازلتلككانتفقدولهذا.وألغازأسارمنالغيتو

ليتجنبواالأغيار،منقروالاختيار..القسرمنمزيجا

علىللمحافظةمنهمواختيار،وسوءاتهماليهودجرائمبذلك

كانوافاليهودولهذا.وأرواحهموأموالهموثقافتهمدينهم

نأيستطيعونبهاإذ،ايأمميةبالحركاتالمنادينأول

عزلتهممنفيخرجوا:حولهمضربتالتيالأطواقيكسروا

الخارجي.العالمإلى

دولثلاثالوجودالىظهر.،ام397سنةوفي

كانتأنبعد،وبولندةوبروسيا،روسيا،:هيمنفصلة

قسموبهذا.بولندهبدولةتعرفواحدةدولةالدولهذه

منفكان،الجديدةالثلاثالدولعلىالقديمةبولندهيهود
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الدولأكبرروسيابصفة،منهمالأكبرالعددروسيانصيب

.الثلاث

الشعببحقاليهودجرائمكزتأنبعد،روسياحددت

الدولةعلىيسهلحتىوإقامتهمسكنهمأماكن،الروسي

فرضفيهابما،المحليةشئونهمادارةاعطائهممع،مراقبتهم

لهمليسمحيكنولم.بهمالخاصةمحاكمهموإقامة،الضرائب

السلطةمنخاصباذنالاكيرهاالىالأماكنهذهبمغالرة

.مشددةوبقيود،المحلية

السريعللتغلغليرتحلمالأولنيقولاالقيصرجاءوحين

ولاالاْول،الاسكندرسلفهزمنفياليهودحققهالذي

وق3لغتهمعلىللحفاظأبدوهالذيالعنيدللإصرار

اصدر،المجتمعفيلاذابتهممنهعاولةوفي،ولهذا.المميز

أولادهمجيعارسالعلىتجبرهمجديدةقوانينالقيصرهذا

إلزاميا،التعليمأصبحوهكذا.الحكوميةالمدارسالى

لأولادبالنسبةكذلكيكنولماليهود،لاْولادبالنسبة

ثقافةالاكزالفئةاليهودأولادجعلالىأدىمما،الروس

الخدمةكذلكعليهموفرض.وعرضهاروسياطولفيووعياً

لهمفنشأمنها،محرومينكانواالتي،الإجباريةالعسكرية

واستخدامه،السلاححمليستطيع،محاربجيلبذلك

.)2(والموتالس!حمنالرهبةمنهمفزالت

(r)؟بضا914ْصالابقالمصدر
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وصفهالذي،الثانيالاسكندرالقيصراثرهعلىوجاء

تسامحآ،الروسقياصرةأكثرمنكانبأنهدزرائيليبنجامين

فيثاءواأينماوالسكن،الحكوميةالمناصببتوليلهمفسمح

وظلتقيود،ولاشروطبدونكلها،الروسيةالاراضي

حتى،وساققدمعلىسائرةالروساليهودترويسسياسة

دعامما،ام866سنة،الأولىالقيصراغتيالمحاولة

فيواليهود،كلهالشعبعلىقبضتهاإحكامإلىالحكومة

جملته.

جمعيةفأسحواالإصكندر،القيصرعلىلذلكاليهودنقم

يأيافوليا""ناروناجعيةباسمعرفتية،إرهابية

وبخاصةالبلاد،فيالثورةبذوربذربقصد،الشعبإرادة

لاكتيالأخرىبمحاولةهؤلاءوقام.الع!الصفوفبين

سابقتها.فشلتكما،فشلتالمحاولةأنإلاالقيصر،

سنة،الثالثةالمحاولةفياكتيالهمنتمكنواولكنهم

فراعىبينولكن،يطيشقدالذيبالرصاصلا.ام881

إلىالقيصراستدرجت،هلف!انهسياتدعى،يهوديةغانية

اصابعوايثارتهدوء.بكلحتفهلقيوهناكمخدعها،

جيعفي،رهيبةمذابحإلىلذلكفترضواإليهمالأتهام

.)3(روسياأنحاء

يقودهاالتي،الثوريةالسريةالتنظماتأخذتذلكبعد

051ص؟الابقلمصرا(3)
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والقلاقل،الشغبباثارة،الحكومةتحرجاليهود،ويوجهها

الجسدية.بالتصفياتطريقهافييقفمنكلعلىوتقضي

3Aسنة،الثالثالإسكندرالقيصراصدرولهذا Aما،

إلىثانيةارجعهمبحيث،بحقهمصارمةزجريةقوانين

هذاعملهمبررا،ويطاردهميلاحقهمواخذ،معازلهم

والأعالالتجارةعلىبالسيطرةيكتفوالملأنهم9:بقوله

روسيا،اراضيمعظمعلىأيضاوشطروابل،فروعهابجميع

فإنهم،منهمالقليلةالقلةوباستثناء.بالرهنأوبالشراء،إما

بحيلهم،الشعبخداعفيكمجموعجهودهمجغكرسوا

خاص،بنوعمنهمالروسالفقراءقاسىلقد.المختلفة

التيالعنفأعمالفيذلكوتجلى.محتجيناصواتهمورفعوا

ىصبداالحكومةتجدلملذلك.ضدهمالشعببهاقام

،الثصريرةأعهـالهمومن،استغلالهممنالروسيالشعبتخليص

لجأتلذلك.ضدهمالعنفلأعالالأصليالسببهيالتي

بعضهذا")4(الرادعةالقوانينهذهمثلسنإلىالحكومة

جاءهيهوديوفدإلىالثالثالاسكندرالقيصرقالهما

بحقهم.الزجريةالقوانينتلكإصدارعلىمحتجا

الئنيوعية،:الحركتانظهرتالمحمومالجوهذاوفي

عنتعبرالصهيونية.اليهودصفوفبين،والصهيونية

والخلاص،بهمخاصةواحدةدولةفيالتجمعإلىطموحهم

1-51152صالالقالمصلر(،)
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عنتعبرفانهاالشيوعيةأما.تضطهدهمالتيالمجتفعاتمن

تكون،روسيافيدولةوإقامة،القيصريةتدميرإلىطمومهم

منلاأعلىمنتستوعبهمدولةالعليا..الكلمةفيهالهم

فيالاصلاحيقاوموناليهودأخذذلكعلوبناء.أسفل

فيهايتمكنلدرجةفيها،الأوضاعتتردىحتىروسيا،

العملمنالثوريةوالأحزابالإرهابيةالمنظماترجال

يضربونئمومن،وسخطهمالناسمشاعروإثارة،بحرية

كان،وهكذا..الملطةعلىبالاستيلاءالنهائيةضربتهم

بهاقامالتيالإصلاحاتجيعضداليهودوقفوهكذا،

تلك..روصياقياعرةآخر،الثانينقولاالإسكندر

الفاشلة،تروتسكيثورةأعقابفيجاءتالتيالإصلاحمات

سنة،ستولبينالوزراءرئيساكتالواولقد..ام509سنة

I9ا(f.الفلاحأعطىكماالدستور،الشعبأعطىلأنه

هذهمثلأناعتبروالأنهمإلالسببلا،الأرض

التيالثورةطريقفيعزةحجرستقفالإصلاحات

اليهوديةعنبمعزلروسيايهوديكلنولملها.خططوا

منها.اليهودالماليينكباروبخاصة،العالمية

فيالثورةلإنجاح،العالميةاليهوديةخطةكانتلقد

حتىروسيا،بمساعدةروتشيلدمؤسسةتتظاهرأنروسيا،

عنذلكبعدتمتنعثم،اليابانمعحربفيتورطها

لوب-كو!تمؤ!سةتساعدالوقتنفسوفيمساعدتها،

12http://www.al-maktabeh.com



يقومثم،الحربمواصلةعلىتساعدهاحتىفعلااليابان

عنالإمداداتومنع،المواصلاتطرقبقطعالروساليهود

وهزيمته.تدميرهيتمحتى،سيبيريافيالرويصيالجيش

سنة،اليابانية-الروسيةالحربقامتفحينوهكذا

بالقروضروصياتمدأنروتشيلدمؤسسةرفضت،أم409

لوب-كوهنمؤسسةوفتبيماوعدتهاكماوالمساعدات

مناليهاحتاجتمابكلأمدخهامجيث،لليابانبوعدها

،الحربروسيالذلكوخصت...ومساعداتقروض

(.)ْالجناحمهيضة،مهزومةمنهاوخرجت

...المرسومةالخطةضمنيسيريثيءكلكانلقد

فقد،ولذلك.العالميونالمالباروناترصمهاالتيالخطة

المنشفيكقامحين،الروسيةالثورةتمويلعنهؤلاءتوقف

مع،بثورتهم،ام509سنة،مارتوفيقودهمكانالذين

منكانوا،نفسهمارتوفجلتهموفيزعمائها،كلأن

وفقيعملونكانواالمنشفيكلأنإلالسببلااليهود،

ولهذا.الباروناتأولئكتخطيطعنبعيدة،مستقلةمبادىء

مارتوفقدميتحتمنالبساطالعالميونالمالرجالسحب

البلشفي،وحزبهلينينقدميتحتليضعوه،المنشفيوحزبه

مخططهمفيبالسيرووعدهم،بهمارتبطتدكانلينينلأن

.بحرفأ6(حرفارسموهالذممط

152صالابقالمصدر(5;

751عى،الابقالمصر(6)
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الراهبذلكراسبوتيهن،أنإليهايإشارةتجدرومما

الئاني،نيقولاالقيصرقصرحولقدكان،الفظاثن

للدعارةماخورإلىروسيا،فيالبلشفيةالثورةاندلاعقبيل

وبالسامولاكلوسحولكماتماماوالتجسس!،والثعوذة

ماخورإلى،الفرنسيةالثورةقبيل،رويالالبالبةقصر

وكا..الغرضولنغس،والتجسسوالشعوذةللدعارة

صاحب،دورليانالمركبزسذاجهوبالامولاكلوساستغل

صاحبة،الملكةسذاجةراسبوتيناستغلكذلكالقصر،

التدينعنصرمستغلا،راسبوتينأوهمهالقد..أيضاالقصر

نزيفمنالعهد،وليابنها،مفاءعلىقادربأنهفيها،

يمارسالمريدالثيطانهذاوكانلج!زم!.طن!ا!!موي

عليةمنالقصرروادغفلةمستغلا،الدينباسموثنيةطقوسا

الحياةيعرفونكانواماالذين،الجنسينكلامن،القوم

..ومجاملاتوألقابونوموغناءورقصشرابأنهاسوى

نأبدعوىفيه،همكطبالفردتىراسبوتينأغواهملقد

الاسفلالدركإلىانحدرتإذاإلاالمغفرةتناللاالأرواح

عضواالأفاقهذاكانلقدوالفحث!.الرذيلةحمأةفي

النور،باعثلوسيفير،كنيس،الشيطانكنيسفيبارزا

حاخاماكانلقد..الماصونيالأكبرالشرقمحفلنور

يصطادكانوبه،الارثوذكسيالكهنوتيالزييلبس،كبيرا

كانما،منهنفيستقي،الملوناتالنساءمنالفراشاتتلك
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الأخبار،أدق،رويالالبالةقصرروادمنبالسامويستقيه

.رسالأاخطرأو

البلشفية:والثورةلينين-2

اليهود،صتالثوريةالحركاتجمبعقياداتوتجمعت

الاشتراكي"الحزبصموه:واحداثورياحزباوانأوا

به،ليتقوى،علناالثمعبإلىيخرجأنقررالذي"،الثوري

،الأرضفيجذورهاالثإريةالحركاتضربتأنبعد

اليهودغيركلتإلبهالانضماميرعْبمنكليج!ازأنبث!رط

العضوصلاحبةمدىلاختبارقاسيا،صعباامتحانا

-)7(
هذاتاديةمنمعفونكانوااليهودانوبماومحمله

فيوبخاصة،صفوفهفيأكزيةأصبحوالذلكالاختبار

فيمركزهممتانةمنوزاد.العلياالتوجيهيةالقيادات

باروناتمنعليهتتدفقكانتالتيالأموالتلكالحزب

الروسي.الحزبأعضاءطريقعن،الخارجفياليهودالمال

استكهولمفيلهماجماعاهؤلاءالمالباروناتعقدلقد

وأدولف،واربورغماكس:منهمضمالسويد،عاصمة

ووضعوا(،تروتسكىزوجةوالد)وجيفولوفسكي،استبرغ

وبمساعدة،بالمالالروسيةالثورةعلىبهايستولونخطة

به!للاضانةالانجارعلىاليهودينقحعندماعادةيتبونهيودىاسلوبهذا)7(

منياْخذودلاخططهموانكافامرهمافتضاحمنخه3لأنحططاكمني

الماسوسةإلىوعودةrمآرلميحققماالصفاتمنفيهمنصىالأيخار

ايى.ذهبنامايؤيددرجة33ذىسمارتقا.منفياوماالرمزية
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(A)ينوفيقوز،تسكيترو:لرفيقينا

الذيالاولمب،الاختبارفياليانوفالكسندرنجحلقد

وحين.الثوريالاشتراكيالحزبإلىللانضماملهعقد

الكاملةالثقةقبللاختباره،كلفوه،كاملةالعضويةطلب

هوإذاالقيصر،لاكتيالأعدتعمليةفييشتركأن،فيه

الكسندرعلىالقبضاْلقي،المؤامرةفشلتولما،ذلكأراد

فياثزكواممنعليهمالقبضألقيفيمنهذا،اليانوف

وكان.فأعدم،بالموتعليهوحكموحوآ،الاغتيالمحاولة

اليانوففلاديميرأخاهدعاالذيالرئيسيالسببهوهذا

أخيه،قتلةمنبذلكلينتقم،الحزبالىللانفمام(الينين

بعدالثورةلقضيةنفسهينذروأن،ويجلهمجبهكانالذي

.)9(ذلك

ماأولاليهود،المالباروناتمعلينينالتقىلقد

91معفيهااجتمعحين،لندنفيأم،019سنة،التقى

هؤلاءعليهضغطلقد.العالميةالثورةقوادمنقائدا

المستقلة،التمويليةسياستهعنللتخلياليهود،منومعظمهم

ستجابtفاليهود،العالميينالممولينمنالمساعداتوقبول

،آنذاكالمالإلىشديدةبحاجةكانلأنها(،)ْلطلبهملينين

(A)144صالابوالممدر

154صالابقالممدر(9)

تحرهمالحلما.دولجمغالىتقريرا1691ضةالامريكةالمحابراترفعت(01)

المالةاليوتاتكبارمىثمانةيمولهاروجافيتقومصيرعةثورةانفيه

احارضاعتكاففاعصيفتقيمالخرغطىقدأنهإلاالامريكيىالهودية

المظلمةيرذاالا.دماليرفيمامةأخرى
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الخمسمائةفئةمن،الماليةالأوراقمنمعهتبقىمافأحرق

على!اعندماعليها،حصلقدستالينكانالتي،روبل

ذلك.بسبب،التداولمراقبةكانتوالتي،تفليسبنك

رسمهالذيالطريقعلىالبلشفيوحزبهلينينساروبذلك

قبل،غرببالديجوسيبىتلميذ،بايكالأمريكيالجزال

..)11(الزمانمنقرننصفمنبأكزذلك

ومارتوفلينيهنكان،الأولىالعالميةالحربقامتوحين

يشرف،نيويوركفيفكانتروتسكيأماصويسرا)12(في

الولاياتإلىلجأواالذين،الروسالثوريينألوفعلى

القيصر.ملاحقاتمنهرباالأمريكيةالمتحدة

حزبروسيافيآنذاكويشعلهاالثورةيقودوكان

والاتصالاتالمواصلاتوسائلبقطعوذلك،المنشفيك

مؤنمنالامداداتوصولوتأخير،واللاسلكيةالسلكية

وفي..روسياعلىلألمانياوالتجس!س،الجيشإلىوذخائر

171عى،الابقالمملأر(11)

يصحوديهمااطصيرصكزينوالويدصويسرااليودالمالملوكاشخدم(13)

يىالممارلموقعهاصيراواموالهمدهمومجزنودمؤامراتهمويحكلونخططه!

اورولاظلفيلوتوعهاوالويدالمرتقىصبةعالةجبالفوقاوروباو!

جادهؤلاءاعل!ابولذاوالانظارالميرنعنبيدةالغريىشالهااقصىفي

الرياحمنواموالهموخططهمانفهمعلىياْفواحىوالحربالمفيصيرا

مهاقلتالاولالعالمةالحر!لعدالويدمركرتصاءللقدالعاصمة

عصارهاعصا.ينبحموتلع!ايرصوصحتا1مكدرهاعصاايرص

العالمةوالممار!المالعاصمةصيسرااص!بحتاداددعحصللامحاالويد

.المتحدةالامملحصةقصراخفعاصمتهاأصحتوألى

217مالنرقالمعكر!اليهود
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ظروفمستغلين،الثورةهؤلاءصعد،ام179سنة

الجيش،منقطعاتبعضوتمرد،الشعبوجوع،الحرب

الثورةفيحصلكا،السجونأبوابفتحمنفتمكنوا

إيذانالىمنهاالسجناءخروجفكان،الباستيلمعالفرنية

الناستحضمناثيرهموأخذت.اشتعالاالثورةنيرانبزيادة

لينينيدخلأنوقبل.صفوفهاإلىوالانضمامالثورةعلى

محروسةالمانيةقطارعربةفيسوشرا،منقيوكراد

فيامريكامنبفرسبورغتروتسكييدخلأنوقبلمصفحة

المنشفيكحزبكان،مسلحةمحروصةانجليزيةمدمرة

الاشتراكيالديمقراطيوالحزبالخار!منمارتوفبقيادة

أغلبيةعلىالمسيطرانهما،الداخلفيكيرنسكيبقيادة

روسيا.فيالمناطق

رجلا224رأسعلى،وراديكومارتوفلينينوعاد

إلىكادوا،يهوديا017فيهم،الشيوعيينالزعماءكبارمن

واربورغآلإليهمقدمه،اللازمبالمالمزودينروسحا،

بوعدايضاومزوديناليهود،المالباروناتعننيابة،بالمانيا

،المالإلىاحتاجواكلماإليهماللازمالمالبتقديمهؤلاءمن

الجيشوسحبروسيا،فيالقيصريالحكمإسقاطمقابل

الألممان،استسلاميتأخرحتى،الث!زقيةالجبهةمنالروسي

فقد،وبالفعل.وعنجهيتهمرؤوسهممنالمزيدليكسر

فيدولارمليونخسينمبلغوتروتسكيللينينهؤلاءرصد
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عنديستخدما:الاالسويد،عاصمة،ستكهولهمبنوك

فياليهودالمالباروناتاتخذهبقرارذلكوكان.)13(الحاجة

بيوتاتهمعنممثلونوحضرهالسويد،فيعقدوهلهماجماع

،المتحدةوالولاياتوفرنسا،وبريطانيا،المانيا،فيالمالية

.وصويسرا،وروشبا

كادتالأمورأن،الثانيلْيقولاالقيصر،رأىوحين

في،حكومةيشكلأنكيرنسكيإلىأوعز،يده!تتفلت

كيرنسكيتوليوحيهن.الث!عبثائرةلتهدئةمنهمحاولة

والمعتقلينالسجناءجمه!!تعاماعفوااصدرالحكم

تسعينمكنمما،وخارجهاروسباداخلالسياشينوالمنفبين

وعلى،روسيادخولمنالمدربينالبلشفيكالأعضاءصتألفا

بيدهوقعالْهكيرنسكيومادري،وتروتسكيلينينرأسهم

وقععندماالاشتراكيوحزبهحكومتهواعدامإعدامهقرار

منالبساطالعائدونسحبلقد..ذاكالعامالعفوإعلان

وسحبوامنه،السلطةفاستلموا،كيرنسكيرجليتحت

لينين.برئاصةدكتاتوريةحكومةواعلنوا،الجبهةمنالجيش

وكانت،كيرنسكيحكومةفيأقليةالبلشفيككانلقد

الانسحابوعدم،ألمانياحربفيالاستمرارترىحكومته

.)14(الميدانمن

71-5719ص،الابقلمصدرا(31)

ضةبروماالهودزجكيفنرألمافيعودكهماخدهصديالحو!!ا(14)

عنهاححوهاثموالماعداتلالقروصرمنوماوقد،ايابانمحاربةفيم4091
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كانواالإنجليزأنالصددهذافيالمذهلةالمفارقاتومن

ت!وبضغط،الأحيانبعضفي،يمنعونأويؤخرون

إلىالحربيةوالأعتدةالذخائروصولاليهود،المالبارونات

حلفائهم،صتكانواالروسأنمع،الحربإبانروسيا،

وأنه.وتروتسكيلبنينبزعامةالبلشفيةالثورةتنجحكي

،نيويوركيْب،الماليةلوب-كوهنمؤسسةكانتوبيما

،لندنفيروتشلد،آلكانروصيا،فيالثورةتمول

وتزداد.الماليةالثانيلانبقهالقيصراعمالإدارهصتمسئولين

الأحرار،حزبصحفأنعلمناإذاوهزالاهزلاالمفارقة

،الثورةمعكانتروتشيلد،آلويديرهايمتلكهاكانالتي

الخنجرتحملويد،تصافحيد..صديقهمالقيصرضد

(.No)العباءةتحت،المسموم

كلتأعضائهوجل،الثوريالإشتراكيالحزبواستنكر

فيالأولالرجلاليهوديغيرلينينيصبحأناليهود،

)15(

ويىللادنافىالثرعرنيععلومكداللاباد"والماعداتالقروصوقدموا

ئمالمخلفةالوطنةالحماعاتمعولخالعودالوطيالثعوريحركودكيرها

الوتتيأتيحتىاللاتموثريرالامورتأرمعندماايدارمنيدون

لاوالثوعيودوحدهم3ايدفياللطةاضلامعلىفيقالريريكونودالذي

نأطالماتحاركاالتيالوطيةالفاتوب!مجاربوفهاالتيالحكوماتب!يفرتون

كانتاياذاكبراسهذاراسصربفات3ايدفييكونلنالحكم

لنحطيمتمهداالجذوربهوديةياسةوميعندممالمتهعةالا!ةهيالرؤوس

عدالكرمعهديىالعراتيىافيعيىوصلوكصالميرمملقواالرؤوصكل

علىئالخيرالابليطمانوزارةازمةنيالاردنيينافيعيوسلوك3قا

ذلك.

291-491مى،الابقالمعدر
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المحاولة،وفشلت،فجرح،اغتيالهحاولواولذلك،روسيا

واسعةإرهابيةتفتيشحركةيجريأنلينيندعامما

بعد،وحاولوا.زعائهممنكبيراعددافيهاقتل،النطاق

علىهذافأجهز،ستالينمعإياهااللعبةيلعبواأن،ذلك

لاحقتهالذي،تروتسكيرأسهموعلى،منهمالباقيةالبقية

أطاحلقد.فيهاواغتالوهأمريكا،حتىستالينجواسيس

فيالصدارةلهاكانالتي،اليهوديةالرؤوسبمعظمستالين

ومارشنوف،وكامنيف،،زينبرثيفمثل،لينينزمن

علىوطفوا،موتهبعدعادواأنهمإلا،وزاتسولتش

والمعسكم-روسيابمقدراتبلعبونومازالوا..السطح

.ستاروراءمنولكن،بكاملهالشرقي

حرلب،بدأت،فرسايفيالصلحمعاهدةتوتيعوبعد

قامتكما،والتمويهللتغطيةالروسيةالثورةضدصورية

والتموية،للتغطيةأتاتوركضدايضاصوريةحرب

صتليتخلىالحجةلينينلتعطيالأولىالحرب..كذلك

التيالثورةتلكالمانيا،فيالوكسمبورغروزثورةنصرة

والحرب.مخططاتهملتخدمتصفيتهاالمالباروناتقرر

الإصلامية،الخلافةليهدمالحجةأتاتوركلتعطيالثانية

فيللرجلينمكنتاالحربينوكلاتركيا..علمانيةويعلن

.واستقلالحرببطليبصفته!ا،الداخل
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الرولصي:الشيوعيالحزبتاويخمن-3

"تحريرفرقةهيالأولىالماركسيةالفرقةكانت

سنة،جنيففي،بليخانوفالماركسياثأها"،العمل

كبارمنثلاثةذلكنببليخانوفعاونولقد.أم883

وليدويتض،،زاتسوليتش:هماليهود،الماركسيين

نظريا،ماركسأراءالفرقةهذهوشرتوأكسلرود.

كتابثقفلقد"!بقولهذلكبعدلينينمدحهاأنلدرجة

للتاريخالوجدافيالمنهجتطورحول"دراسةبليخانوف

.1(الماركسيينمنكاملاجيلا

نأبعدسويسرا،إلىلينينسافر.أم009سنةوفي

لينينالتقىسويسراوفي.سيبريافيمنفاهمنعاد

يأ"أيسكرا"صحيفةجيعافأصدروا،ورفاقهببليخانوف

علىوتعمل،الماركسيةالحركاتبلسانلتنطقالمثرارة،

من:الأيسكراإدارةمجلستألفلقد.توحيدها

وبوتريسوف،،ولينين،وأكلرود،وزاتسوليتش،بليخانوف

أما.ام309سنة،تروتسكيإليهمانفمثم،ومارتوفِ

زوجةاكروبسكايا،نادزإلىبهاعهدفقدالسرأمانة

وبليخانوف،لينينعداماهؤلاء،وجيع.اليهوديةلينين

.اليهودمنكانوا

فيالثانيالشيوعيالمؤتمرعقد.أم309سنةوفي

.اليهودمنكانوامنهم34،عضوا06فحضره،لندن
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شطرين:إلىالشيوعيةالحركةانشطرتالمؤتمرهذاوفي

اليهوديالإرهابيبزعامةومنشفيك،لينينبزعامةبلشفيك

فأقرواالمؤتمر،علىوأنصارهلينينسيطرولقد.مارتوف

أدنى،حد:حدانالبرنامجلهذاوكانإليهلينينبرنامج

وطنية،جمهوريةوإقامة،القيصريةالاوتوقراطيةقلبوهو

نظامقلبوهو،أعلىوحد.للعمالالمكاسببعضوإحراز

العاملة،الطبقةدكتاتوريةوإقامةكاملا،روسيافيالحكم

برنامجالبرنامجهذاوظل.الماركسيةبذلكتقضيكما

سنةعقدالذي،الثامنالمؤتمرحتى،الشيوعيالحزب

.ام919

فيالثالثالشيوعيالمؤتمرعقدام،509سنةوفي

فيالرابعالشيوعيالمؤتمرعقد،أم609سنةوفي.لندن

المنشفيك.منأحديحضرلمالمؤتمرينهذينوفي.اشكهولم

حضرهوقد،لندنفيفعقد،الخامسالشيوعيالمؤتمرأما

منعضوا79ولينينبزعامةالبلشفيكمنأعضاء501

iو،مارتوفبزعامة،المنشفيك iالديمقراطيينمنعضوا

منعضوا55والوكسمبورغروزبزعامةالإشزاكيين،

رفائيلبزعامةالبوند(،)حزباليهوديالاتحاد

الليتوانيينالديمقراطيينمنعضوا35وأبراموفيتش

حضرهقدالمؤتمرهذاأنعلمتفإذا.وانيشفسكيبزعامة

336البالغينأعضائهجموعمنيهوديا،عضوا032

23

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


مدىعلمت06%اكزيةيتنكلوناليهودانأيمندوبا،

وفي،العالميةالشيوعيةالحركةتأصيلفياليهودوتأتيرقوة

ولاحقا.سابقاانتشارها

بروليتاريا،صحيفة:صحيفتينإصدارالمؤتمرهذاقرر

بروفنسكي،يساعده،لينيهنتحريرهاويرأس،البلثفيكتمثل

.يهوديانمنهموالرابعوالثالث،وكامنيف،وزينوفيف

الاثتراكي)صوتديموكراتصوعيالغولوسوصحيفة

مارتوف،تحريرهاويرأسالمنشفبك،تمتل(،الديمقراطي

وكلهم،ومارتينوف،ودانوأكسلرود،،بليخانوفيساعده

صحيفةتروتسكياصدرثم.بليخانوفعداماالبهود،!ت

غدتام،019سنةوفي.ام809سنةبراثدا،فنا

الحزبصحيفةهيالديمقراطيالاشتراكيصوتصحيفة

جماعةعنفيفوزينو،لينينتحريرهافيواشترك،العامة

برافدافيناأما.المنشفيكعنودانومارتوف،البلشفيك

كامنيفوانتدب،الرسميةالحزبصحيفةاعتبرتفقد

تحريرها.فيتروتسكيلمساعدة

الشيوعية:الثورةاندلاع-4

سنةإلى.أم119سنةمنست،سنواتومضت

ومع،للثورةوالتحضير،والتنظيم،الدعوةفيام،169

العالميةالاْوضاعلتداعيبالنسبة،الثورةجاءتفقدذلك
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ففي..تفاؤلاالشيوعيةالعناصرلأكزحتىمفاجئة،وترديها

فيالثانيكانون9اضطراباتبدأت،أم179سنة

منشباطفي،بلغتحتى،وتتسعتتسعوظلتموسكو،

بدايتها،فيثيوعيةالثورةتكنلم.الثورةحد،العامنفس

اتخذتفقد.إصلاحياتجاهذاتديمقراطيةكانتبل

،لفوفالأميرالقيصرعمابنبزعامة،المؤقتةالحكومة

الأولبةالتدابيربعض،إليهاكيرنسكيانضمامبعدوبخاصة

والسماح،سيبريامنالمنفيينجيعإعادةمثلالثوار،لمطالب

اتخذتكا،الوطنارضإلىالعودةمنالخارجفيللهاربين

حطبالعائدونهؤلاءوكان.الأخرىالإصلاحاتبعض

يعوي!را،منوصحبهلينينعادلقد..ووقودهاالثورة

وصحبهستالينوعادأمريكا،منوصحبهتروتسكىوعافى

وتحت،الثورةزعماءجيعبذلكفتجمع..سيبريامن

المدربين،الاعضاءمنألفاتسعينمنيقربماإمرخهم

أحدمنلهمتصدرإشارةأولمنللموتالمستعدين

خطة،مباشرةعودتهمبعدهؤلاءوضعلقد.زعمائهم

حتىأشهر،بضعةسوىتمضولم.لصالحهمالثورةلتحويل

يقتلوهوأن،كيرنسكيحكومةيسقطوااناصتطاعوا

ورفاقهل!ينيناستموهكذا.حكومتهأعضاءجعويقتلوا

فيالحكملينينويتولى.كاملةالسلطةالبلشفيالحزبمن

أربعةرئيسيةبمعالمتميزت،مرحلةفيالبلاددخلتروصيا،

هي:
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عام،بوجهالشيوعيللحزباليهودقيادةبروز-ا

.خاصبوجهالشيوعيةوللصحف

الأحزابجيعتصفيةبعد،الحكمالبلاشفةاستلام-2

المنشفيك.حزبرأسهاوعلى،الأخرىوالتنظمات

الحديدوبقوة،العاملةالطبقةبدكتاتورية،روسياحكم-3

إرهابيا.حكما،والنار

الحركاتلجميعاليهودالماليينتمويلاستمرار-4

اليساردة.

شيف،يعقوب،اليهوديالأمريكيالمالييزددفمولهذا

التي،لوب-كوهنمؤسسةبأنذلكعقب،يصرحأنمن

منالروسيةالشيوعيةللثورةقدمتقدلها،رئيسهو

جيفولوثسكى،وعرحإنجاحها)16(علىصاعدماالأموال

تصريحا(تروتسكىزوجةوالد)اليهوديالأمريكيالمالي

اليهوديانالماليانالشقيقانأما.شيفيعقوبلتصريحمماثلا

علىينفقانكانافقد،واربورغوبول،واربورغماكس

جدهاسخاءمنهأينبسخاء،استكهولممن،الثورةهذه

اللاممحادناتإلروجات!صربعوثوايتللكونتتالمذاشيفيعقوب()16

يلي:مااليابايخةالروجةللحرب

حهودهمنكلونانالامرلكبةالمنحدةالولأباتنيالي!ودمنبنوقعهل

لمفاذاوالدير؟الجنىفياخواكمتضطهدالتيالروجةالدولةلمصلحةموجهة

وتكافؤاللامةتؤمنانالآدالتأليفقيدهيالتيالروجةالحكومةتتطع

آباكمارصروجايودفييهجرالذيالوتتفياتيروجانيليهودالفرص

تديكونوعدهاعظيةآنذاكالعالمنواجهالتياثكلةوضكونواجدادهم

روصيا.إلىبالنةالاْمرقفى
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ذلكإلى"القديمةفرنسا"مجلةأشارتلقدالسمؤال)17(!

فيولاذارأمريكا،فيوشركاهلوب-"كوهنبقولها:

انجلترافيوصبايسروروسيا،فرنسافيوعْولْسبرغبارس!،

كلها..استكهولمفيينيومصرف،والمانياوامريكا

!ه.دلةدولةلإقامةللتمهيدوذلك،الشيوعيةالثورةساعدت

لعملكانفقدالعتيدالماليروتشيلدبيتأما"فلسطينني

الحركةدعمنبمتخصصاكانلقدآخر..ميدانفي

الحركةمعجنبإلىجنباتسيركانتالتي،الصهيونية

اليهودالمرابونقسمهكذا.الهدفولنفس،الشيوعية

اسائيل.دولةلإقامة)18(بينهمفماالأدوار

روسيا:يحكموناليهود-5

اليهودبادرحتىروسيا،فيالحكملينينتسمأنوما

مرافقجميعفيالحسايمةالمراكزمعظمملءإلىمسرعين

فيلينينيلونكانواالذينالكبارفالثلاثة..والحزبالدولة

)ابغلبوم(،زينوثيف:وهم،وال!ولةالحزبز!امة

منكلهم،()روزنفيلدوكامنيف،(برونشتاين)وتروتسكي

وتشيرتوف،الجيشابو(ناهينسكي)وسيتكلوف.اليهود

وكرمهالموألوناءذتارنحاايهوبطباعلمعرفىبالنبمااشكصخصياانا)17(

الهوديةصفةفانالرواياتبحضتذكركماكريماويخاالموألكانفاذا

ايهودصفاتالررفمنيهوديعلىيتقانلاوالكرمالوفاءلانعهتتني

.والغدرابخل

233ص،الحمراوممطصامىامين،ائيلااكرهلهذا(81)
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ذلك،الأسفمعوكنا،..فيهبهميلقي،تعبيرهحد

يعللونالعربفالشيوعيون،بعيدانذهبلناوما.الصندوق

العلل.بنفسفلسطينإلىالسوفيتاليهودهجرةاليوم

ويودون،للدولهبعديخلصوالمجاعةمنالتخلص

المهاجرينأنهؤلاءونسي!إذنجهنمفإلى..الخروج

نفوذمدىتتصورأنويمكنك.ضدهمالسلاحسيحملون

الإحصائيةهذهعلىاطلعتماإذا،لينينعهدإباناليهود،

:)02(العجيبة

الجهة

حكومةأول

الحزبإدارة

الداخليةالشئونلجنة

الخارجيةالشئونلجنة

الماليةالشئونلجنة

القضائيةالشئونلجنة

الصحيةالشئونلجنة

العامالتوجيهلجنة

والتعميرالبناءلجنة

الأحمرالصليبلجنة

العاملينجموع

43

64

17

03

or

.8

691ص،اقيعداللهالعايةاليهوديةخطر(02)

4y

منهماليهود

17

34

13

36

18

.8
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)هلفاند(وبافيوس،لكيرنسكيالألدالخمم)قيلدمان(

كانلقد.ايضااليهودمنكلهم،وألمانيالينينبينالوسيط

هؤلاءمنأربعةأعضاء،سبعةمنمكوناالسيايعيالمكتب

منهماثنان،الروسمنمنهموثلاثةالصرحاء،اليهودمن

إدارةمكتبوكان.وستالينلينينها،بيهوديتينمتزوجان

منستةعضوا،عشرسبعةمنمكوناوالثورةالحزب

بيهوديتين،متزوجانالروسمنواثنان،خلصيهودهؤلاه

قومياتمنوثلاثة،الروسمنوستة،ومولوتوفلينينهما

.أخرى

عهدطيلةعائداوالدولةالحزبفياليهودنفوذوظل

نأإلا..ام249سنة،ستالينعهدبدايةوحتى،لينين

تبلفصفاهم،الأوانفواتقبل،خطرهمإلىتنبهستالين

حين،وافققدستالينبأنيعتقدمنوهناك.يصفوهاين

منيتخلصحتىcلليهودقوميوطنإنشاءعلى،وافق

فعلوكذلك.)91(فلسطينفيبحقهمإيماناوليس،يثرورهم

على!عاثيقامةصندوق9عنلهميبحثكانفقدهتلر،

وكانكافونيتثىروزاتدعىيوديةحا.الالثةضالنزوجمةكانتلقد)91(

الياحمطالمكلتبؤعفواضالينعينهجمثلهمقرباصديتاشققهالازار

بهيرامريكييرديرأسماليشققةزوجتهكانتفتدمولوتوفاماوفاتهحتى

معناصوتدالذخمةاكبورنغكاربضركةصاحمبهوكاربطمبدعى

نجتميتروتكليزوجةوانداكروبكاياناثزتدعىبهوديةلينينزوجةان

اثوؤمموليكباراحدكانالذيجيفولوفكيايهودىالامريكليالميونير

امريكامنالروصةالثوعه
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3313الاقاليمإدارةلجنة

4314الصحافةشئونلجنة

.705الموظفينمعالتحقيقلجنة

.017القيصرعنالتحقيقلجنة

وأسته

5654الأعلىالاقتصادمجلس

2391والجنودالع!المكتب

للمؤتمرالمركزيةاللجنة

34rrالرابعالسوفيتي

للمؤتمرالمركزيةاللجنة

6343الخامسالسوفبتي

.219للحزبالمركزيةاللجنة

533435المجموع

بهود08%

زمنفي،الأعلىالشيوعيالمجلسأعضاءعددكانلقد

يهودكلهمعضوا،عشرسبعةام،519سنة،ستالين

ومولوتوف،،يعتالين:هم،منهمثلاثةعداما،صرحاء

)21(يهودياتالثلاثةهؤلاءفئوجاتهداومع.وفورشيلوف

آنذاكبولندافيالأعلىالشيوعيا!لكتبأعضاءعددوكان

من68عىذيلنيثةهؤلاءالأعلىالثوعيالملجىاعفاءاسماء)31(

منإبفليرجعالترنيخيفةعدترجة"داليونحكماهإبروتوكولات
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والأربعةالصرحاء،اليهودمنسبعةمنهمعضواعشرأحد

آنابوكرتسيطراليهوديةالشيوعيةوكانت.لهمصنائعالباقون

هذهبوكروآنا.كاملةصيطرةبولندةفيالأوضاععلى

ليعملوا،اصائيلإلىوإخوتهاوالدهاهجرتقدكانت

أعضاءأما!العربمغتصبيها،منوحمايتهاقيامهاعلى

خسة،عددهمفكانالمجرفيالأعلىالشيوعيالمجلس

فكانتشيكوصلوفاكياوأما.الصرحاءاليهودمنكلهم

الصرحاء،اليهودمنثمانيةبيدفيهاالشيوعيالهزب

ومعظم،الشرقيةالشيوعيةالدولبقيةفيالحالوكذلك

خاصة.بصورة،الغربديارفيالشيوعيةالأحزاب

التي"الكوميونست"جريدةنشرتهماهذاكليؤيد

فيال!ثيوعيةالثورةانتصارأعقابفي،خاركوففىِتصدر

بلا،نقولأن"يمكننافيها:جاءلقد..مباشرةروصيا

الوجودحيزإلىاخرجواالذينهماليهودأن،مغالاة

العمالطبقاتأنأتظنون.روسيافيالكبرىالعالميةالثورة

السادةأغلالكسرعلىتتجاسرأدطيمكنهاكانوالفلاحين

اليهود.أيديفيالسوفيتيةالتنظيماتسائرإن3الحكام

تروتسكيرفيقنابيدأنطالما،مطمئنيننظل"انويمكننا

يهودييوجدلاصحيحالحمراء.للجيوشالعلياالقيادة

الجيثىعلىيسيطروناليهودأنإلاالجنود،بينواحد

القيادةوهذه.الروسيةالعمالطبقاتويقودون،تامةسيطرة
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فيالأصواتأكزيةينالواأنمناليهودمكنتالتيهي

."السوفيتيةالتنظمات

سنةيوليو17بتاريخ،لزينوفيفخطابومن

اصبحلقدوالفوزالانتصارمنلنابدلا9جاء:،ام189

البقيةأما،السوثيتسلطةتحتالروسمنمليوناتسعون

1(الجازيت"جريدةفصرتالتالياليوموفي"سنهلكهمفإننا

ذاكخطابهبتروغراد،فيهذازينوقْيفيملكهاكانالتي

رحمةعاطفةكلتفقدأنلدرجةقلوبنا!ستقسوبقولها:

سنقتلأبحرا.أعدائنادماءتجدحينتتأثرفلا،أولين

دمائهم.فيوسنغرقهم،رحمةبلاأعداءنا

نأ،الدفينالحاقدالإجرامهذااتجاه،إذنغريبافليس

سنةابريل03بتاريخفيْكييف،السوثيتديوانيصدر

التي"القرى:فيهجاءالجنود،إلىعسكرياأمرا،أم029

والأفرادبكاملها،تهدماليهود،ضدتظاهراتتبدي

الشعبأنوبما.محاكمةبلا،بالرصاصيقتلونالمذنبون

الشيوعية،المصلحةسبيلفيشديدةغيرةيبدياليهودي

لقدالويعائليجميع،الشعبهذانعضدأنإذنفعلينا

للشعبالشيوعيينمذابحاليهودالصحفيينأحدامتدح

إلاذلك"وما:بقولهالبل!ثفيةالثورةقيامبعد،الروسي

إلىالنهايةفيانتصارهاسيؤديالتياليهوديةللأمةمفخرة

.11ثرائعهوسن،كلهالعالمفيالحكمزماماستلام
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أبشعيرتكبونمفوضوهاكانفقدخاركوفلجنةأما

...والعربدةالسكرحالاتأشدفيوهم،الجرائمأنواع

هل:الأسئلةهذهمثلضحاياهمعلىيلقونكانوالقد

يقلعونهؤلاءكانلقد؟يهوديتهبسببيهوديأمرةأهنت

فيمحاةمساميرويغرسون،بملاعقضحاياهمعيون

..رؤوسهمبهاويعممونجلودهمويسلخون،رؤوسهم

لآلاتهمأوتاراضحاياهمأمعاءمنيعملونوكانوا

ديونالرومانيالمؤر!أصدقفما..ذلكإلىوما،الموسيقية

فذبحوا،القيروانفياليهودثار9قال:حينكاشيويي

جلودهم،وصلخوا،لحومهموأكلوا،هناكوالروماناليونان

ونشروا،بدمائهمأجسامهمودهنوا،بأحشائهموتمطقوا

بعضهمورموا،القدمينحتىالرأسمنضحاياهمبالمناشير

بجثثومثلوا،بالسيوفبعضهموقتلواالفلا،لوحوش

أ.القتلى

حفرايحفرواأنالروسمنيطلبوناليهودكانلقد

بالرصاصيعدموهمأنبعد،لهمقبورامنهايجعلون،طويلة

الجرحىحياةعلىيبقونكانوافإنهمهذاومعجاعيا،

الدينرجالعنأما.والتعذيبالتثفيفيإمعانا،منهم

.حرجولافحدث

وانما،الروسيبالشعببالتنكيلالمجودتحفولم

نداءوجدفقدروسيا..خارجإلىإجرامهممدحاولوا

بين،الدولياليهوديالاتحادقطاعاتإلىموجه،صي

333مالثرقالمسكرزالهو
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بولونيا،فيالقتالجبهةفيقتل،شيوعيةفرقةقائدأوراق

،التامانتصارناصاعةقربتلقدالجنود،أيها":نصههذا

علىاصتولينالقد.العالمقيادةاستلامعشيةفيالآنونحن

وإن،الروسأننن!ىألايجبأنهكيرروسيا،فيالحكم

بالأمسكانوالقد.أعداءنامازالوا،لثريعتناخضعوا

كلقلوبكممنإنزعوا.عبيدنااليومفأصبحوااجادنا،

زعماءهم،عنهمإفصلواأعدائنا.علىالإشفاقمنفرة

أذيعوا.الثمعبوبقيةالعهـالطبقاتبينالبغضوأوجدوا

فيوحاربوا،الدوليةاليهودسياسة،مكانكلوفيدائما،

."القصوىغايتناسبيل

فيحسايمةمراكزيحتلوناليهودعادستالينموتوبعد

إضعاففحاول،خروشوفجاءحتى،والدولةالحزب

لذلكفقامت،فلسطينإلىهجرضهمفقيد،قبضتهم

فيمناصبهجيععننحوهأنبعدإلاتقعدولم،قيامتهم

فيلليهود،كانلقد.مزورةبتهم،والحزبالحكومة

i,خروشوفحكممستهل y%والاطباءعددجموعمنا

I(%الفنانينوجموعمن63%والكحَابعددجموعمن

فيعددهمأنمع....الموسيقيينالمؤلفينجموعمن33%

.السكانعددجموعمنا%5،يتجاوزلايكادروسيا

فيه،قطرةآخرحتى،لينينعصراليهوداعتصرلقد

224023-عى،النمراوىطمياميناسانيلاكرهلذا(32)
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روسيافيلتغلغلهمالمتينالاساسبذلكفوضعوا،لصالحهم

الحركاتجيعوفي،خاصةبصورةالثرقيوالمعسكر

قرارالينيناصدرلقد..عامةبصورةالعالمفياليسارية

"الجهلة:القائلهوولينيناليهود،عداءبتحرمصارما

ضدالمنتثرةالاكاذيبيصدقونالذينهموالمتخلفون

العملعلى،ام179صنةاليهود،وعدالذيوهو.اليهود

لليهودتحققوبهذا.فلسطينفيلهمقوميوطنلإقامة

الصهيونيةالحركةبتأثيربلفوروعدواحد:عامفيوعدان

ولينين)23(العالميةالث!يوعيةالحركةبتأثيرلينينووعد،العالمية

فيهتحددموصكو،فيصيوعيمؤتمربعقدأمرالذيهو

القضايابخصوصلليهود،المؤيدةالسوفيتيةالسياسةاتجاه

المؤتمر.نداءرادكصاغلقد.والمسلمينبالعربالمتعلقة

وعن،بيلاكونهنغارياعنووقعه،رئاستهزينوثيفوتولمط

،رادكروسياوعنريد،أمريكاوعنروزمار،فرنسا

وعن،جانسينهولنداوعنهارد،شتاينالنمساوعن

فيوكان.الصرحاءاليهودمنهؤلاءوكل،ثابلينالبلقان

بعدمولوتوفولخص.البترولعنمبكرحديثالنداءهذا

تنتث!رأنللشيوعيةيتسنىلا9:بقولهالمؤتمرسياسةذلك،

فيالحجارةتلكعنأهلهأبعدناإذاإلاالثرق،في

".الحجاز

011فيالتديمةنرنامجلةاكدت)23( Wioدولةإتامةانام919عامالماثر

اليمودالمايينممولوراهمنالاط!النرضهوكانفلطينزيوية

.الاولبالدرجةالروجةافيعةلئورة
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علىاليهودانتصارهوروسيافيالثيوعيةانتصاركان

اليهوديدالثورةأطلقتلقد.والارثوذكسيةالقيصرية

الفرصةوأتاحتالغيتو،جدرانفهدمتكاملا،إطلاقا

للغةسمحتكماوتتشر،تزدهريأنايهوديةللثقافة

وجعلت.وتتطورتنمولأنأوروبا،شرقيهودلغة،اليدين

معا.والحزبالحكومةفيالسلطةقمةفياليهود

فيشأنلهميكونأناليهودالشيوعيونواستطاع،هذا

فالحزب...الشرقيةأوروبادولفيالسلطةقمةإلىالتسلل

الوكمسبورغروزبقيادةالمانيا،فيالاصزاكيالديمقراطي

حكومةوأعلن،العرشعنالثافيغليومالامبراطورأنزل

حكماوأقام،السلطةبيلاكوناغتصبالمجروفي.اشزاكية

بيلاعملهمابوكرآناعملترومانياوفي.ف!يهادكتاتوريا

نأسلانسكياستطاعتثميكوسلوفاكياوفيالمجر.فيكون

اليهودمنهؤلاءوكلأيضا.حمراءدكتاتوريةيفرض

تسلحفيطولىيدهؤلاءتشيكوسلوفاكياوليهودالصرحاء

يزودونها،وكانوا..العربمعحروبهاجيعفياصائيل

الاتحاديقدمهاكانالتيالسلاحبصفقات،بأولأولا

عبرمصر،وبخاصة،معهالمتعاونةالعربيةللدولالسوفيتي

العربية،القواتبمواقعيزدونهاكانواكا،تشيكوسلوفاكيا

.)34(الاسلحةلهذهاستيعابهمومدى

141ص،الناثريغاد،الصهيويخةافيعةالعلاتات(43)
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:توأمانوالمهيونيةالشيوعية-6

يهوديةلأمتوأمانشقيقتانوالصهيونيةالثميوعية

بصراعالآخرينمناليهودموقفهيفالشيوعية..واحدة

علىالمفروضالغيتونطاقتكسربالأمميةوهي،الطبقات

أما.أنفسهممنواختيارياالأغيار،منإجباريااليهود،

بالخرافاتوهي،أنفسهممناليهودموقففإنهاالصهيونية

دولة،كبيركيتوفياليهودتجمعوالتلموديةالتوراتية

فلسطين.فيايرائيل

وأ،منفصلتينحركتينوالصهيونيةالشيوعيةوليست

البروليتاريا،حركةالأولىاليهود:يزعمكا،متعارضتين

منسجمتانشقيقتانهماوإنما،الرأسماليينحركةوالثانية

ولدتأنمنذ،الصهيونيةرعتالشيوعيةأنبدليل،حقيقة

واعترفت،التقسيمكروميكووأيدوعدهلليهودلينينفاْعطى

العالم،شيوعيوزالوماقيامهالحظةاسائيلبقيامروسيا

الشيوعيونجملتهموفي،والحقبالرسميالمستويينعلى

بالركم،معهاالصلحوعقد،بهابالاعترافيطالبون،العرب

وجراثمهاوحروبها،للغربوعمالتها،للاْرضاغتصابهامن

والدولالسوفيتيالاتحاديزالوما..بالعربتنزلهاالتي

والمهاجرين،بالسلاحاسائيلتمدفلكهفيالدائرةالشيوعية

بمعاداتهاتظاهرهممنالرغمعلى،والمعنويالماديوبالتأييد

يتحولونالذينالمهاجرينلهايقدمفمن..مخططاتهموشجب
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وصولهم؟حالهـسينمحاربينإلى

نفسفي،وفكرياوجغرافياعنصريا،نشأتالصهيونية

تقسيممع،الشيوعيةفيهنشأتالذيوالزمانالمكان

لهذهخططلقدالأغيار.عيونفيالرمادلذرالاْدوار،

دولةلقياماليهود،والمالالفكررجالدهاقنةلتلكوخطط

منهيعبرونجرالاستخدامها،الأولىبالدرجةاسرائيل

يصبألم.ومقدراتهبمصيرهوالتحكم،العالماستغلالإلى

فيصباالذهبواوروبا،امريكافياليهودالمالبارونات

هؤلاءالمالباروناتفهل؟ورفاقهماوتروتسكيلينينأفواه

اقوىمندولةللبروليتاريايقيمواحتىالبروليتاريا،من

الناسمنكثيرويتساءل؟أقواهاتكنلمإن،الدول

حركةاليهودالرأسماليينكبارصاعدكيف:مستغربين

والجواب؟والرأسماليينالرأمثاليةأعداء،البروليتارياناصرت

ونظرتهم،العملفياليهوداسلوبفييكمنذلكعلى

وقادهالهاخططالتيالثوراتكلإن..الأمورإلىالخاصة

اليهودأرواحإلىتوجهتكنلمعلنا،أوصااليهود،

أرواحإلىتوجهكانتوإنماْ،وأموالهموممتلكاتهم

للقتليتعرضونكانوامااليهودوأنالاغيار،وممتلكات

وأ،كيرهمويقودهالهايخططكانحيننإلاوالنهبوالسي

فالثورةأيديهممنعنهمبالرغمتخرجالأموركانتحيما

ونهباحرقا،كاملشبهتدميراباريسدمرتمثلاالفرنسية
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منهاواحدةفإن،الخمسمائةروتشيلدآلبيوتإلاوتحطما،

والثورة.الزجاجمنلوحبكسرولوحتىبسوء،تصبلم

أبناءدماءإلاأنهرا،الدماءفيهاصالتالحمراءالروسية

واحدةقطرةتنزفلم،عروقهمفيتجريبقيتفقديهوذا،

كانواالثورتينكلتافيوتادكاالثورةزعماءلأن؟لماذا..منها

وعملائهم،انصارهممنالباقونوكاناليهود،منباْكلبيتهم

نهايتها.حتىالمرسومةالخطةضمنلذلكالأمورفسارت

مثلا،وروسياأمريكامنكلفيالأحداثتتبعناولو

روصيا،لصالحيعملونأمريكافيشيوعيينلوجدنا

وأولئكوهؤلاء،أمريكالصالحيعملونروسيافيومنثمقين

ومنعملائهممنوالباقوناليهود،منالعظمىبغالبيتهم

لروسيا،الوفاءصادقوامريكاشيوعيوفهل.بهمالمخدوعين

لأمريكا؟الوفاءصادقوروسيامنشقووهل

لتوراتهم،ليهوديتهمالوفاءصادتووأولئكهؤلاء...لا

قضيةلليهودكانفلووإلا..اصائيلولدولة..وتلمودهم

لذلكفاختلف،الطرقاختلفتلقلنا،هناكوقضيةهنا،

،ومكانزمانكلفي،اليهوديطريقولكن..المشاة

هو،ومخططاتههوأغراضهخدمةطريقهي،واحدةطريق

العالم،فيموقعهكانأيا،وزعاؤهحاخاماتهلهيرصمهاالتي

..ومصائبويلاتمنفيهيعيشالذيالبلدعلىجرومهما

ابطالهاكان،ام459سنةاكتشفتالتيأميريجياففضيحة
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الوثائقمنوثيقة0017روسياسلموااليهود،منثلاثة

وفضيحة،الامريكيالدفاعبوزارةالخاصة،الخطيرةالسرية

99سنةاكتشفتالتي،كوبلنجوديت iبطلتهاكانت،ام

وهيعليهاالقبضألقيحيث،اليهوديةكوبلنجوديت

الامريكيةالعدلبوزارةخاصةخطيرةسريةوثائقتسم

الأممهشةفيبسيطةبوظيفةمتسزاكان،روسيلجاصوس

بعدانضحفقدكسلر،جيرهارتفضيحةأما.المتحدة

الشيوعيالحزبزعيمكانهذاكسلراْن،التحقيق

عملياتهفيتساعدهكانتروثأختهوأن،الأمريكي

وكان،مستعارةكثيرةباسماءكسلرتسترلقد.التجسسية

كانأنهإلا،الزيارةبقصدروسياعلىالزددمنيكثر

أمريكامنكسلرهربلقد.لصالحهاأمريكاعلىيتجسس

منصبوتولىالثرتيةالمانياإلىولجأ،امرهافتضاحعند

سنةاكتشفتالتيهوليود،فضيحةأما.فيهاالدعايةمدير

كانواالمتهمينمنتسعةأنمنهااتضحفقدام،059

كمةكانتلقد.شيوعيينكانواهؤلاءمنصتةوأن،يهودا

بحيث،التلفزيونيةوالمسلسلاتللافلامالسيناريوكتابةهؤلاء

افلاممنهوليودتنتجهماكلنيالشيوعيةالدعايةتضر

نأفيهااتضحفقدالذريةفوخسفضيحةوأما.ومسلسلات

اصارالرويانقلقدوأنه،المانيايهودياكانفوخسكلاوس

ألقتلقد.والأهميةالخطورةمنعظيمجانبعلىفرية

منفاتضح،أم949شة،فوخسعلىالقبضبرلطانيا
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الثانية،العالميةالحربمستهلفيبريطانيادخلأنه،التحقيق

ماثم،الجاسوسيةبتهمةعليهالقبضالبريطانيةالسلطاتفألقت

دخلثم،3(انشتاينْالعلامةلهتوسطأنبعدعنهأفرجأنلبث

ارالأسأخطرعلىيطلعأنواستطاع،ذلكبعدأمريكا

الأمنصلطاتاعتقلت،صيةتجسسىثبكةينظموأن،الذرية

وما.اليهودمنمنهمثمانيةأنتبين،أعضائهامنتسعةالاْمريكية

أدقإلىالوصولبمستطيعياتجسسيةوشبكتهفوخسكان

4691سنةتمكنوااليهودأنلولاالأمرلكيةالذريةالأصرار

الذريةالطاقةوإنتاجأبحاثعلىيثرفمجلسفرضمن،م

،ليلينتالديفديدعىيهوديرئيسهأعضاء،خسةمنمكون

وظلوبينثصر.،شتراوس:ه!ا،آخرانيهوديانعضوانوفيه

المجلس،هذاعلىمسيطرونوهمالوقتذلكمنذاليهود

،الذريالأمريكيالنثاطوعلى،تامةسيطرة،عدديةبأغلبية

)26(
.عامبوجه

)25(

('r)

إباناسرتتدكانتالذىلبتوفعنالابققالبريطانجةالحكومةافرجمت

اثوريةالحركةنيعضواليتفنوفوكانالتجسىبته!ةالاولىالحالميةالحرب

انضمكدمالبتفرفالحققياحهإلعادثموالاصمابر31تحتالحالمية

نجكعلىالطوفيضالينمعاشزكولقفوفالثفيلينينحزبإل

منروبلالخصمائةفئةمنورقةتصريفيحاولوهوعليهفغفىتغيى

الإطاحةعليخ!ياعدروصياالدعاكهالافراجوبحدالمنهوبةالأموال

9391صنةالى0391شةرشذالمثبةمارتوتوحركةكرنكليبحكومة

فم!شغلليتغنوفمذاافارجيةللثرنضالينماعدمنبيتولكان

طباوطعدطرللةفترةالمتحدةالاممئةانبعالدوليالامنمجلىرئى

.العربعلاتكررةاعتدا+اتافيفقطإداتهااصائيلادانةعل

2ص،النمراويطمىاميناصائلاكرهلهذا r02-ه0
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السوفيتيالاتحادفيالمنشقينجميعمنابتتتبعناولوهذا

عامة،بصورةالشيوعيةالدولوفي،خاصةبصورة

عليهميغدقولهذا..يهوديةأصولمنبغالبيتهملوجدناهم

عالمية،وجوائزتكريميةألقابمنوشاوًواماشاءالغرب

وأيم،أدريولا.العالميللسلامنوبلجائزةرأسهاوعلى

ليسالتي،العاديةالقصصتلكفييكمنسلامأي،الحق

!..السوفيتيبالاتحادالتشهيرسوىالذكريستحقمافيها.

رئيسيةبصورة،اليومالمتمثلة،العالميةاليهوديةسياصةإن

دولتينإيجاداصاسعلىتقوم،الصهيونيةالسياسةفي

السوفيتيالاتحادخلفها:معسكراًمنهماكلتقود،عظميين

دولخلفهاالمتحدةوالولاياتوارسو،حلفدولوراءه

متحفزاكلهالعالميبقىكيوذلك..الاطلسيشمالحلف

فيويتسابق،السلاحيخزن،بعضهمواجهةفيللحرب

يصبونههذابزولمنيأخذونواليهود،وتطويرهصنعه

نارعلىيصبونهذاكبترولمنوياخذون،ذاكنارعلى

علىيعيشكلهوالعالم،مشتعلتانالنارانتبقىكي،ذاك

فلاواستقرارهأمنهعنيبحث،مرعوبافزعا،الهاويةحافة

..الاسلحةأنواعأفتكامتلاكهمنالركمعلى،يجدهما

؟لماذا

يتجسسون،يقولوزكما،القبانبيضتهاليهوديبقىكي

لهانيتهموحصنولاءهمبذلكمظهريناْمريكاعلىلروسيا

42
http://www.al-maktabeh.com



ويوقعليبممالمتحدةالأمملهيئةمندوبهايسحبونثمومن

ولاءهمبذلكمظهرينامريكالحسابروسيافيوينشقون

المتحدةالأمملهيئةمندوبهايسحبونثمومنلهانتهموحسن

التجارةباسعاريتلاعبونوذاكهذاوفوقويوقعليبمم

المالية،والأوراقوالسنداتالذهبرأصهاوعلى،العالمية

قبلرفعوهماويخفضونمنهابالامسخفضوهمافيرفعون

أليسوا..الرابحونهمالحالتينكلتاوفيوهكذا.،الأمس

أليسوا؟اسعارهفيوالمتحكمون،العالميالذهبمالكوهم

والمتحكمون،الماليةالنقدأوراقإصدارعلىالمسيطرونهم

اْسهممن،الماليةالنقداوراقعلىسيطروالقدقمتها؟في

بنكأنشأواأنمنذخاصةالغربديارفيماليةوسندات

علىسيطرواومنهعليهوميطرواكرمولعهدفيانجلزا

عهدمنذأمريكا،فيالماليةالنقدأوراقاصدارفيالتحكم

الدولاروبسعرمسيطرينيزالونوما،اليومحتىالاستقلال

فيوبالتاليالعالميةبالتجارةيتحكمونوهبوطاصعودا

بجدارمتحصنونهموهمعامبوجهالعالميةالسياسة

بالماليحركونالأغيارمنزعماءوراءمتخفوناومصارفهم

..شراعهمفيالرياحتتجمعكيالعالميةالاحداثوالزعماء

وهكذا،وتلمودهمتوراتهمحملوامنذكانوا،هكذا

!..سيبقونوهكذا،الآنهم

!؟فاعلوننحنفماذا

فى3
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الثاذالفصل

والث!يوعيةالعرب

الفلسطينية.والقفعيةالض!يوعية-ا

.ببغاوات-2

كروميكو.ياأدينكفمكمن-3

.الميزانفيواليهودالعرب-4

وتاريخ.تاريخ-5

.مستوردةومبادىء،غريبنبات-6

.وصيحاتصيحات-7

.مبادىءلاسياسة-8

وووسيا.نحن-9
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الفلسطينية:والقف!يةابخض!وعيون-ا

والصهيونيةالشيوعيةبينالوثيقةالصلةعلىأدلقضيةليست

والخارجالداخلفيالشيوعيينوموقف،الفلسطينيةالقضيةمن

الشيوعيةوالأحزابالدولوجيعالسوفيتيفالاتحاد،منها

الشيوعيةالأحزابجلتهموفي،العالمانحاءجبئفي،الأخرى

هيئةفي،فلسطينتقسيممثروعاقرارقبيلكانوا،العربية

فيها،ديمقراطيةدولةوقيام،بوحدتهاينادون،المتحدةالأمم

آنذاكالمعلنالشيوعيالموقفوكان.طوائفهاجيعتضم

هوانمافيهايهوديةدولةايجادأنمعلنا،التقسيمبرفضيتظاهر

نااعمَبارعلى،الانجلوسكسونىللاشع!ارقدمموطىءامجاد

التقسيممشروععرضانما،ولكن.للاستعمارربيبةالصهيونية

والدولالسوفييتىالاتحادبادرحتى،المتحدةالأممهيئةعلى

بعرضضاربين،وعزمقوةبكل،وتأييدهتبنيهإلىالاشزاكية

الشيوعيةالاحزاب!رضين،المعلنالشيوعىالموقفالحائط

كانتماالتي،جاهيرهااماموالخذلانللفضيحةالعربية

الفلسطينيةالقضيةمنالصريحالصحيحلموقفهاالالتؤيدها

منهموالشيوعيون،عامبوجهالعربوكان.الأولىبالدرجة

الاشتراكيةوالدولالسوفييتىالاتحادانيعتبرون،خاصبوجه

فكانوافلسطينفيالعربيالحقانصاراشدمنفلكهفيتسيرالتي

وتقدير.احترامنظرةإليهينظرونلذلك

مندوبكروميكو،مرةلاول،يرونوهمالعربوصُعق
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العريىالمث!روعيؤيدلا،المتحدةالأممهيئةنيالسوفييتىالاتحاد

واعلان،فلسطينعلىالبريطانيالانتداببانهاءالقائل

مستقبلببحثالقائلالبريطانيالاتجاهأيدوانما،استقلالها

يسمعونوهمافواههمالعربوفغر..فلسطينفيالحكم

يرغمأناحديستطيعلا!:العموميةالجمعيةفييعلنغروميكو

نغمةتلك.أالعربمطالبيؤيدقراراتخاذعلىالعامةالجمعية

فممنقبلاًيسمعوهاولمالسوفييتيالاتحادمنالعربيتوقعهالم

وجوبعلىفأصر،ذلكعلىغروميكووزاد.قطشيوعى

هيئةفيالفلسطينيةالقضيةمناقشاتفياليهوديةالوكالةمشاركة

ارجاءجيعفياليهوديللشعبممثلةبوصفها،المتحدةالاْمم

كا.فحسبفلسطينيهودبا!عموليسباسمهمالناطقة،العالم

اليهوديةوالأحزابالهيئاتمشاركةوجوبعلىأصزَ

فلسطينداخلفيطبعا،الشيوعيالحزبلْيهمبما،الأحْرى

اللجنةبدعوةاقزاحطُرحوحينالقضيةبمناقشة،وخارجها

،آنذاكالفلسطينيالعريىللشعبالوحيدالممثل،العلياالعربية

والأحزاباليهوديةبالوكالةاموة،المناقشاتفيللمشاركة

فيللعرببالنسبةاقليةكانوااليهودأنمع،الأخرىاليهودية

كانولهذا.بشدةالاقراحهذاغروميكوعارض،فلسطين

أثناء،المتحدةالأممهيئةفيحضورالدخلاهفلسطينليهود

فم،الشرعيونأصحابهاالعربأما،الفلسطينيةالقضيةمناقثمة

الاعتاب،علىالأبوابوراءبالوقوفحتىلهمليسمحيكن

وبقضيتيم.،بهميرادماإلىالسمعيسترقون
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العريى،الطلبورُد،البريطافيالطلبعلىوولْقوحين

فيهاالريىالحقيؤيديكنلم،عضواعشرأحدمنلجنةتألفت

المشكلةلحلأوليةدراصاتلتقديم،والهندايرانمندوبيسوى

والصهاينة،المستعمريننظروجهاتإلىوالاسماع،الفلسطينية

اللجنةعملمجالعننهائيامبعدينكانواالعربلأن

إلىكروميكوالرفيقصارع،ذلكحدثولما.واختصاصها

للقضيةكاملةثراصةتقدممجيث،اللجنةهذهصلاحياتتوصيع

يستتبعوذلك.فلسطينقضيةبحثخلالمن،اليهودية

معسكراتوزيارةأوروبا،يهودأوضاعدراسةبالضرورة

كلومقترحاتآراءإلىوالاسماع،فيهااليهوداللاجئين

العالمية.اليهوديةوالهيئاتوالمنظماتالاحزاب

العربفيهيتساوىمجكم،نادىماأولغروميكو،ونادى

اليقينعميعمكانانهمع،حلاالتقسيمالافليسوالا،واليهود

كانوبذلك.فيهااكزيةالعربوان،عربيةفلسطينأن

التقسيمعنتكمالمتحدةالأممهيئةفيمندوبأولكروميكو

منبرها.علىمن

الولاياتمندوبأعلنعندما،5/3/4891وبتاريخ

واقتراح،التقسيمعنبلادهعدولالدولىالأمنمجلسفيالمتحدة

منلبحثها،العموميةالجمعيةإلىثانيةبكاملهاالقضيةارجاع

علىللحفاظعليهامؤقتةدوليةوصايةيقترحوانهجديد،

كضب.وفرنساالصينمندوباذلكفيوأيده،الجغرافيةوحدتها
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والقضيةاليهود،بخيانةالمتحدةالولاياتواتهمغروميكو،

مندوبعلىكانانهوأعلن،العرييالبزولسبيلفي،اليهودية

الأمنمجلسمنيطلبأنالامريكيةالمتحدةالولايات

ثانيةبكاملهاالقضيةإرجاعلا،(العربيةالعصاباتانسحاب)

الجمعيةإلىالقضيةأ-لتوحين.العموميةالجمعيةإلى

انسحابإلىودعا،التقسمِعلىفيهاغروميكوأصر،العمومية

الرادعةالعقوباتوانزال،فلسطينمنالعربيةالعصابات

.(العرببالفزاة)

ماعلىالاعضاءعطفمستدراوتباكىغروميكو،وبكى

ناالثناعةمن":قائلا،وويلاتكوارثمنالعالميهودأصاب

النازية،فواجعبهانزلتالتيوهي(،اليهوديةالامة)نترك

الاْمةهذهمصائبنسخرأنأو،أخرىعنصريةرحمةتحت

.االعربواصحابهالبتروللمصالحالعظيمة

موعدتؤخرانبريطانياعلىامريكااقزصطوحين

رفضت،15/5/4891فيالمقرر،فلسطينمنانسحابها

.بثدةالثيوعيةوالدولروصياذلكفيوساندتها،بريطانيا

15/5/891يومصباحوفي i،دولةقياماعلانيوم

لأن،مؤتتااعزافااليهوديةبالدولةامريكااعترفت،اصائيل

الامريكيالمثروعتبحثتزاللاكالْتالعموميةالجمعية

مؤقتاووضعها،فلسطينوحدةوصون،التقسيميالغاءالقاضي

الاتحادأنإلاالأمور،تستقرريث!ا،دوليةوصايةتحت
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قانونيااعزافااسائيلبدولةالاعترافإلىباثرالوفييتى

بالدولةبلادهاعزافينقلوهوغروميكو،وصرخ.كاملا

الدولةخلقأيدنالقد":بقوله،المتحدةالأممهيئةفي،الجديدة

الأمموحمل،باالكاملالاعزافعلىنصرفنحن،اليهودية

.أثابتةحقيقةالدولةهذهوجعل،ذلكتنفيذعلىالمتحدة

روسيانديناننحاوللا،هذاالسريععرضنافيفىت

فلسطينفصثكلة..ذلكنفعلانلنهوحاشا،امريكاونبرىء

ولا.رأيسهاعلىامريكاكانت،اطرافعدةفبهااثزكت

فيالريىالحقتناصران،لاحقاولاسابقالا،لامريكايمكن

مواقفتكونقد.والصولجانالتاجفيهافلليهود،فلطين

لتعريةمناورةالمتحدةالأممهيئةفيالامريكيالمندوب

لعبةتكونوقد.روسيااوراقوك!ثف،الوفييتىالمندوب

الفلكفيتسيرآنذاككانتالتيالعربيةالدولمواقفلدعم

تكشفلماخرىمخططاتعندهاتكونقد5ِالامريكى

كانالسوفييتيالاتحادموقفأنإلا..انذاكعنهاالنقاب

حقومعاداة،اليهودباطلمناصرةفي،واضحاصريحا

الكامللاعزافوا،اصاثيلوبقيام،بالتقسيمفنادى..العرب

.العربالغزاةوطرد،العربيةالعصاباتوتأديب،بها

تزوداصتثناء،بلا،الا!ثتراكيةالدولجيعواخذتهذا

اعلانمنالاْولاليومبدايةمنذ،والمتطوعينبالسلاحاسائيل

بالرجال،هذايومنا،حتىوقالباتلباتؤيدهازال!وما،قيامها
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الأولى.بالدرجة،المعنوي:التأييد

الحقدونوهو،بهالخاصمنتروعهبرنادوتوضعوحين

عميلبانهواتهموه،والصهاينةالشيوعيونعارضه،بكثيرالريى

المتحدةالأممبرنادوتدعاوحين،العربيةوالرجعيةللاستعمار

نا":بقولهغروميكوعليهرد،العربباللاجئينالاهمامإلى

العربيةالرجعيةعاتقعلىتقعاراضيهممنالعربطردمسئولية

هيئةلقراراتاذعنواالذيناليهودعلىوليس،القتالبدأتالتي

منهي،بهمخاصةدولةباقامةحقهمومارسوا،المتحدةالأمم

،بالقدسداودالملكفندقأمام،حياتهبرنادوتودفع.حقهم

موضوعاثيركلماوكان.الحقعنودفاعهلصراحتهثمنا

السوفييتيالمندوبأثار.االمسحدةالأممهيئةفيالعرباللاجئين

ووجوب،اوروبامعسكراتفياليهوداللاجئينموضوع

اللاجئونأما.فلسطينموطنهمإلىللهجرةلهمالمجالافساح

المعونةتقديمفيليسلمشكلتهمالوحيدالحل"فانالعرب

التيالربيةالبلادفي،همحيث،توطينهمفيبل،لهمالعاجلة

والشيوعيةالصهيونيةبأنصكذلكأفي."نكبتهنمفيتسببت

استير؟الغانيةرحممنسفاحتوأما

الأممهيئةفيالسوفييتىالاتحادمندوبتصرفافقدلقد

فصرخ،صوابه،فيهاسوريامندوب،الخورىفارداالمتحدة

لافموسكو..حقامخيفالسوفييتيالاتحادموتفان":قائلا

ماكلان.المتحدةالاْمممبادىءولا،السلامولا،العدلتريد
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العربي،الوطنقلبفييُزْرع.جديداستعمارهوروسياتريده

بالصرق..شيءبكلكفرنانحناذاعليناتزيبفلاولذلك

.!معاوالنرب

فيالمتحدةالأممهيئةفيالمؤامرةخيوطوانتهت

3/3/991 i،فيالعضويةكاملعضوااسرائيلبانتساب

فباكا،تنسجزالتفلافيناخيوطهااما.المتحدة3الأهيئة

اليهودوخبث،حقناعنوتخاذلنا،وتفرقنا،غفلتنامن

..ئهمودها

:ببفاوات-2

القضيةبخصوص،السوفييتيالاتحادموقفظهروحين

لسانعل،المتحدةالأممهيئةفيحقيقتهعلى،الفلسطينية

أما.واستنكرته،بشدةالعربيةالجماهيرشجبته،مندوبه

كانمايرددون،بالببغاواتأشبهفكانواالعربالثيوعيون

لصوته،رجعوكأشهم،السوفييتيالاتحادمندوببهيصرح

..بهالتقتنعالعربيةالجاهيرماكانتواهيةبعللويتعللون

مواقفهمبسبب،مواطنيهممنوالإهانةللضربتعرضواولهذا

الاتحادبانوشعرالأمر،هالهمنهمضئيلوقسم.تلكالخيانية

غيرالحزبمنفانسحبواقضيتهموخذل،خذلهمقدالسوفييتى

عنيدافعونقومهمبنيإلمطوانضموا،نادمينولامترددين

والدولالسوفييتيالاتحادموقفمعهمويشجبون،حقهم

الث!يوعيينأنالغريبومن.فلكهوتدورالتيالا!ثزاكية
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حربيصفونكانوا،منهمالفلسطينيينوبخاصة،العرب

فيهاتحالف،قذرةاستع!اريةحرب"بأنهاا-4794891

العربيةالكادحةالجماهيرلضربالعربيةالرجعيةمعالاشع!ار

والدفاع،السلاححملعنامتنعوافانهمولذلك.أواليهودية

يحملوناليهودالشيوعيونكانبيما،واعراضهمبيوتهمعنحتى

ومنهم..العزلالعربمنطاردوافيمنويطاردونهم،السلاح

حراكاً.يبديلاجامدوهو،اليهودبرصاصماتمن

يردد،ماتسمعالببغاواتهذهأحدإلىتجلسوحين

العربيةالدولمندوبيأحياناًانيزعمونانهم،تسمعماتستفظع

الاتحادلمندوبوزنايقيمونكانواماالمتحدةالأمملهيئة

ولافيتجاهلونه،بهيمرونكانواأنهملدرجة،السوفييتي

فيفعلمافعلالسوفييتىالاتحادانأحياناويزعمون.يحيونه

انجلتراألاعيبعلىالطريقيقطعوحتى،فلسطيناستقلالسبيل

منها.والخروجعليها،انتدابهاانهاءفيجادةتكنلمالتي

بذلكأرادأالثعوبنصير"أنأخرىاحياناويزعمون

له،مأوىلإيجادالمضطهد،المظلوماليهوديالشعبمساعدة

الاتحادانكذلكويزعمون.واضطهابرهظلمهمنفيهيتخلص

..وتتطورتتحررحتىالمنطقةتسخينبذلكأرادالسوفييتى

مدنياوتتطور،العربيةوالرجعيةالاستعمارمنتتحرر

!..ويزعمون،ويزعمون.وحضاريا

عندهملنعطل،مزاعمهمفينناقشهمهؤلاءإلىجلسناولو
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فيوبانفسهمبناولدخلوا،عقلكلوتوقف،منطقكل

وانما،نناقشهملنفنحنولهذا.آخرولالهاأوللامتاهات

اذاعليها،ليجيبواوالتساؤلاتالأسئلةبعضعليهمسنطرح

يعالجون،منطقمنثىءأو،عقلمنبقيةفيهميزالماكان

وحاولوا،هؤلاءياإلينافاستمعوا..المصيريةامتهمقضايابهما

بصراحةوتجيبوا،منطقكموتستحضرواعقولكمتشحذواأن

حياتكم؟فيواحدةمرةولو،وصدق

والكادحين،الث!عوبونصير،الاشزاكيةقلعة"سياسةهل

المجالاتمنأم،وأهلهالحقنصرةمنتنبع"..الحريةوموئل

فيهاواليهود،للعربفلسطين3الدوليةالمحافلفيالدبلوماسية

استعمارمنافظع،استيطانيواستعمارهم،مستعمروندخلاء

ناديتمفلماذا..للجزائرفرنساواصتعمار،لفلسطينالانجليز

لأنهلاليهود؟بجلاءتنادواولم.والفرنسيينالانجليز،بجلاء

هذهاعطاهممن؟تزعمونكما،فلسطينفيمواطنوناليهود

مواطنينالفرنسيونيكنألم3الاستعمارحرابكير،المواطنة

تقتَملمفلماذا؟والمصنعوالبيتالأرضيمتلكونالجزائر،في

يسمحوهل؟للفرنسييندخيلةدولةفيهاتقمولمالجزائر،

ولو،أرضهعلىتقيمأن،العالمفيجاعةلاى،السوفييتيالاتحاد

هيالصهيونيةاليستثم3العداءتناصبهسشقلةدولة،سيبريافي

قياموقبلالتقسيمقبلترددونكنتمكماالاستعمار،ربيبة

مضطهداشعباهذهالا!ارربيبةاصبحتفكيف3اسرائيل
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مضطهدثعباليهودبأنجدلامعكمسلمنالووهل؟مظلوما

!تندفعحتى،وظلمناهاضطهدناهالذين!تفهل،مظلوم

قصةماثم!الديةيدفعوآخريقتلشعب؟واضطهادهظلمه

المضطهد،المظلومالشعبونصرة،وطردهمالانجليزاخراج

إلىاليهودالانجليزجلبهل..اجيبوا.؟.المنطقةوتسخين

كيبهساعدوهمماكلفيوساعدوهم،هموحمهِ،فلسطين

فلسطين،منالانجليزخروجحددالذيذاكلت،ثم؟يطردوهم

السوفييتى؟الاتحادأم،الانجليزأهم،\515/48/9تجمار!خ

منامريكاطلبتحين،الانتدابتمديدرفضالذيذاو!ن

السوفييتى؟الاتحادأمالانجليز،أهم،فترةتمديدهالانجليز

بخطةذلككان،التمديدوعدمالخروجعلىاصرَواحينالانجليز

أحرجتهم،روسيةبمهارةود!،صهيونيةاستعمارية

.تزعمونكما،ألاعيبهمعلىالطريقو!طعت،جتهم!أص

القاضيالعريىالمشروعالسوفييتىالاتحادمندوبرفضلماذا

سكانهاكلتمثلديمقراطيةحكومةوقيام،فلسطينباستقلال

الديمقراطيالحلهوهذااليس؟صحيحاعددياتمثلا

لهتقيمأناسرائيلبقياميريدالسوفييتىالاتحادأنأم،الصحيح

المنطقةليسخنفينا،طلائعهعليهتعبر،بلادنافيأحمرجسرا

حضاريا؟لا،شيوعيا

فيلليهودالأزليةوالحقوقالتاريخيةالروابطهذههيماثم

أيهاانصحواغروميكو؟الرفيقعنهاتحدثالتي،فلسطين
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فهذد..معهواقرأوه،التاريخيقرأانالسوفييتىاتحادآفاقالر

الزعمهذااليس.اليهودوتوراةاليهودباعتراف،كنعانأرض

ثيودوروزعم(،والقدس)روماكتابهفيهيسموشيزعم

وببرانديسلويسوزعم،(اليهوديةالدولة)كتابهفيهيرتزل

جوزيفموريسالحاخاموزعم،(امريكافيالصهيونية)كتابه

البهود)كتابهفيارثرلويسوزعم،(قوميةاصائيل)كتابهو

؟..(امة

انناجُروميكوالرفيقعنهاتحدثالتياليهوديةالقوميةهيما

كماالقوميةحديثليحدثه،ستالينالرفيقزعيمهإلىنحيله

لها،تاريخيامؤلفة،الناسمنثابتةجاعةالامة":بقولهحددها

مشزكة!اقتصاديةوحياة،مشزكةمحددةوأرض،مشتركةلغة

0011المثمزكةالثقافةفينفسهعنيعبَر،مشتركنفسوتكوين

العالماقطارجغمنفلسطينإلىوفدواالذينلافاقوشذاذ

هؤلاءهل..والعاداتوالتاريخواللغاتالسحنالمختلفو

بعضهمإلىاليهوديشدالذيالوحيدالرباطان؟امةيشكلون

عقولهم،تلامسولاعواطفهمتلهب،ديتيةسخافاتهوإنما

عام،بمصرنزللقد.البعيدالمدىعلىولو،العربمنوخوفهم

41يتكلمونهؤلاءوكان،الاتراكمنفرارأ،يهود؟5191

ديناليهودية.نسمة0016يتجاوزكانعددهمانمع،لغة

كهنتهممنوملوكهماليهودحكامكانولهذا..قوميةولشت
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(1ئهئمنبياوأ

التقسيمقاومتالعربيةالرجعيةأنالسوفييتىالاتحادزعم

يحلوك!االصهيونيةوأن،اليهوديالوطنيالتحررحركةلهاربة

عكساليوميدعىانلهمجوزفكيف.دائماينعتهاأنله

قدالعربيةالرجعيةأنيقولاناليوملهيجوزكيف.؟ذلك

واليهوديالعربيالتحررحركتىلضرب،اسرائيلمعتعاونت

السلمى؟والتعايش،والصلح،بالتفاوضلهاالسماحوعدم،معا

وهو،الخوريفارسقالهمماشيئاالرفاقأيهااسمعوا

933ص:صصةأحمد.د،انريخفيواليهودالرب)1(

لماتطوجودفاكيكنلما:نمهما،2091عام،سيجالالحاخامكتبلقد

ولا،واتارلخواللنةبالأرضيوماْحموالماليهودلأن،اليهوديبالثبيمى

علاعترضنالقد":مولقبريج.سوصرح،ذلككيرأو،الياحمطبالتظيم

يكودأنانكرنالأنناعيا،كرضتحبن،الهوديلثبالقوميالوطنعبارة

اليهوديكلودكانطالبتلقد.أخرىصةشبأيعودواأنلاولمشعباْ،ابهود

معادشعررالمتترحالقوميالوطنعنبنثاأنخثبالتد.همجثبمثونأحرارأ

الذيو!ل.عافيةآذاناتجدلمآراءظأنكير،علاجهيمكنممابكئيرأبعد،للامية

وطاْالحبارةفصارتالقرار،منحذفتالنرلف(ال)أنمونفحلهأناضطعنا

.،الغوميالرطنوليى،تويآ

نأإلا،امةأوصباْسكلونلابانهمصراصةيعزفونوزعاؤ3اليهوددهاقنة

ايهودبانالزعممحلويصرون،ذلكيرفضونالثوعينوالرفاقكرويكوالد

الأمم.أعرقمنوأمة،الثوبأرقىمنصعب

الأجناسعماشاذجورويخث!،الدكوربهعرحفماالثيرعينالرفاقرأىما

جاعاتتغمديخهطانفةأنهمبل،واحمدآشعباْليوااليهود.ةبقولهالعبريةبالجامعة

(يعقوب)اسرافينلمنهمالعربةاللاديهودشجدأضئيلةنةوان.نخلفة

..اصائلنلإلاطلاقاْنجتحونلاكلهمالثرقةاوروبايودان

اوروبايودمنجمورونجث!الدكنورأنالرفاقبالعنبنببألاونرجو

اصائيل.إلالانما.مناساهم:الذينالثرقية
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لانحنأ:المتحدةالأممهيئةأروقةفيجرويكوأقواليرصد

الاستع!ارمعصراسأالسوفييتىالاتحاديعارضلماذانفهم

بأنهنصرحأنويؤسفنا.أيضااجنياحتلالوهو،الصهيوني

نجنحقناومن.لهمليستحقوقاالصهاينةيمنحانالآنمجاول

للاتحادأنويبدو..للعربأوللمبادىءاخلاصهفيلكان

ومكالحة،العربعلىالعطفغيرأخرىمآربالسوفييتى

0011بلادنافيالاجنيالاستع!ار

نأالريىالفارسهذاتررلقد:الرفاقأيهاأسمعغ

للاتحادأنوقال،أجنياحتلالهوانماالصهيوفيالاستع!ار

واحتجأعلنهاالتيالمآربغير،بلادنافيأخرىماَربلسوفييتى

صألنافقدنحنأما؟المآربهذهعنأنفسكمسألتمفهل.!ا

المنطقةهذهيغرقانيريدالسوفييتىالاتحادبانأجبنا..وأجبنا

فيبهاوليُلقى،اثتعالاالنارليزيد،الجددالمهاجرينمنبسيل

الحقولاعطائه،لاضعافهاتمهيدا،مدمرةوثوراتحروباتون

فيالكبرىالدولاحدىبصفته،الداخليةثئونهافيللتدخل

المنطقة،احمرار؟رئيسيينهدفينإلىالوصولثمومن،العالم

قرونا.يراودهظلالذيالحمذاك،الدافئةالمياهإلىوالوصول

منتشربانتوأمانوالصهيونيةالشيوعيةأنإلىبالاضافةهذا

تطابقتفكيفوالا.واحدةعربةوتجران،واحدحوض

الأممهيئةفيالصهاينةمندوبكلماتمعغروميكوكلمات

الاتحادمنيفدونفلسطينإلىالمهاجرينمعظمولماذا؟المتحدة
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الأولى؟بالدرجة،الشرقيةالثميوعيةوالدولالسوفييتى

معنافتعالوا،نقولمماشكفيمازلتمكنتماذا،الرفاقأيها

كروميكو،رفيقكمإلىمعكمنستمع،المتحدةالأممهيئةإلى

اسماعكم،ترهفواوان،آذانكمتنظفوااننرجواولكن

إلىالمطمئنالواثقصوت.خافتبصوتيتكمفصاحبكم

وقيام،بالتق!عيمبالااطما!انبعدوبخاصة،وترهاتهمزاعمه

صائيل.ادولة

)3(:أدينكفمكمن-3

أمام2/5/4791بتاريخ،يخطبوهوإليهاستمعواء

ليساليهود،قضيةهيفلسطينقضيةان":التوجيهيةاللجنة

لقد.مكانكلفيالعالمجمهودوكلبل،فحسبفلسطينيهود

فيرغبتنا-والإصلاميةالعربيةالدوليقصد-بعضهمعارض

الامماعهـالفيللمشاركةاليهوديةالهيئاتعنممثليندعوة

ميثاقتخالفالدعوةهذهمثلبأنالقولإلىمستندين،المتحدة

مه!السِى.ذلكدونيحوللاالميثاقهذاأنمع،المتحدةالأمم

المسألةطبيعةمادامت،الميثاقفيالنصهذامثليوجدان

أعمالفيأصيلادورااليهودنجعطيانعليناتفرضالفلسطينية

،الميثاقفيالمتحدةالأمملاعمالاسبقيةفلنخلق.المتحدةالأمم

الوكالةأنوبما.طيبةسمعةيمنحنافهذا..ذلكيجيزبما

لذلك،فلسطينفياليهوديللشعبالصحيحالممثلهياليهودية

3)-1.اص،الفادوىنهاد،الصبنيةافيعةالحلاقات(2) -i.
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كانتواذا.قضيتهاومناقشةمجثفيالفرصةتعطىأنمجب

طلبهافيفسننظر،المشاركةتوداخرىيهوديةهيئاتهناك

العربيةللدولتأنيباًهذاكلامييُعتبرانوآمل.الاهمامبعين

نابدون،الفلسطينيةالمشكلةبحثلنفسهاتحصرانتحاولالتي

اليهود،كلتهمفلطينقضيةان.اليهودشعورتراعى

.االعربصياحارتفعكلما،ايضاالسوفييتنحنوتزعجنا

السياسية،اللجنةأمام،يصرحوهوأيضاإليهواستمعواء

الشعبمنالعظمىالاكلبيةان!41/5/4791تاريخ

فلسطين،بقضيةوثيقاارتباطامرتبطةالعالمفياليهوديم!

وآلامنكباتاليهوديةالاْمةأصابفقد.فيهاالحكمومستقبل

،المتحدةالأممنسألهناونحن.وصفهااللسانعلىيس!تعمى

وطنالهفتقر،آمالهتراعيبانالمشرد،اليهوديالشعبباصم

."الحقهذااليهوديةالامةعننمنعانالمنكرلمنوانه.وحقوتا

بتاريخالسياسيةاللجنةأمامقالماذابكينتساراواسمعواء

يقدمهاالتيوالتاريخيةالقانونيةالحججليست9:/31/0147

عانواقداليهودأننعرفأن.يكفيصأنذاتالعرب

وطنالهمنضمنأنمسؤولياتنامقدمةفيوأنالاضطهاد.

اليهودحقمن.ذلكفينساعدهمألاالظمومن.بهمخاصاً

يكوثوالئلا،فلسطينعلىسيادتهميفرضواانالشرعي

ويعملويؤيديدعوالسوفيتيالاتحادان.العربرحمةتحت

فزةوفيمستقبلهاوضمن،الدولةهذهاقامةأجلمن
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ذلك،تحقيقعلىالوسائلبكل،سنساعدالانتقال

بتارخ،العامةالجمعيةامامغروميكوقالهمااسمعوا5ِء

الرأيالسوفييتىالاتحادرفضلقد":36/11/9491

خلهتوأقر،واحدةدولةفيفلسطيناصتقلالباعلانالقائل

يوااناليهودحقمن.عربيةودولة،يهوديةدولة:دولتين

للمؤمنيننموذجاتغدو،مستقلةديمقراطيةدولةهناك

تاريخةوحقوقروابطولليهود.المنطقةتلكفيبالديمقراطية

حيثقومياوطنالهمنضمنانالواجبفمن.فلسطينفيأزلية

القيادةطليعتهاوفي،العربيةالجاهيران.فيهاالتاريخيمطلبهم

الاتحادمنترتقبموسكو،إلىيوماستتطلع،الديمقراطية

والرجعيةالاستع!ارلمكافحةنضالها،فيلهاالعونالسوفييتي

.11والتخلف

بتاريخ،الأمنمجلسفيقالماذاواصمعواء

/03/391 i A":عنالامريكيةالحكومةتراجعخلقلقد

الفلسطينية،للقضيةجديداوضعاالتقسيملقرارالمؤيدموقفها

المؤيدموقفهوالسوفييتفموقف.استنكارهعلينايستوجب

ناعلىالامريكيالمندوبيصر.التقسيمتنفيذعلىالمصمم

هذاللتنفيذ..تابلغيروانه،منصفغيرالتقسيممثروع

صنلجأ.العربلزضيةاسبوعينفيطبخوهلقد.هراءالمنطق

الدوليةالوصايةوشكافح،تنفيذهسبيلفيالوسائلجيعإلى

العصاباتوترك،تقسيمهاعرقلةهدفهاكاناذا،فلسطينعلى
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وطنهفياليهوديالشعبحقتمنعالعربيةالعسكرية

.اواستقلاله

بتاريخاْيضا،الأمنمجلسفيواسمعوه*

3(/3/49 A":قدفلسطينفيالموقفانصحيحاليسا

التدهورإلىالموقفيدفعنالذكلط.التقسيمقراربسببتدهور

الجديالعملعنالمتحدةكالولاياتالدولبعضتقاعس

فلسطين،فيلتدخلهاالعربيةالدولمعارضةوعدم،لتنفيذه

العالميالعاموالرأي.المتحدةالأمموجهفيالسلاحواثهارها

أجلمن،باليهودالمتحدةالولاياتتضحيانيستنكر

ممن،وغيرهمالبزولشركاتمنالرأيطليةالمصالحأصحاب

فواجعاليهوديةالأمةأصابلقد،مصالحبالعربتربطهم

تُتركانالشناعةومن،النازيةالعنصريةيدعلى،كبيرةواضرار

هوفلسطينعلىالوصايةان.أخرىعنصريةرحمةتحتالآن

ناللهدنةيمكنولا.اليهوديةالأمةولآمال،التقسيملقراردفن

يسيلالدمان.العربالمعتدونانسحباذاالا،اغراضناتخدم

.11والتقسيمالحزمسوىيحقنهولا،فلسطينفي

بتاريخ،الأمنمجلسفيكلامهيواصلواسمعوهء

'2/491:1/i Aما،فلسطينفيالهدنةتحقيقالمستحيلمن

،الخارجمنالبلاددخلتقدعسكرلةووحداتعصاباتدامت

فيالمتحدةالأممومعارضة،والخرابالحربشنبقصد

العقوباتأقمىتُنزلانالمتحدةالأممعلىان.التقسيممصروع
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.أالصوابإلىتعيدهموان،العرببالغزاة

بتاريخ،أيضأالأمنمجلسفيكلامهغروميكووواصل*

قرارانعلىالسوفييتيالاتحاديصر":بقوله1/3/5

وص!ت،دولتهماليهودأعلنلقد.انصافاالحلولأشدهوالتقسيم

نا.الآنالتدخلفي،الأمنلجلسحقولا،ونؤيدهمبهمنعترف

مجلسذلكتجاهلفاذالليهود،شرعيحقهوالتقسيمقرار

والمتاعب.المشاكلخلقعلىالمعتديةالعناصرثجعفقد،الأمن

دورفهو،الفلسطينيالموقففيدورمنالأمنلجلسكانواذا

التحريرحركةيناوىءلاالعربيالشعبوان.للعدوانالرح

نفرهمانمايناوئهاالذيوان،(الصهيونيةأي)اليهوديالوطني

الجاهيريمثلونلاالذينالاستع!ار،وعملاءالرجعيينمن

الأممهيئةإلىللانتسابطلباالدولةهذهقدمتلقد.العربية

ال!تمثيلتبادلناولقد.ذلكفينؤيدهاونحن،المتحدة

.!معهاالكاملالدبلوماسي

مجلسوأمام،93/5/4891في،قالماذاواسمعوهء

العسكريغزوهافي،العربيةالدولان":أيضاًالأمن

يتخذهقرارأيانالأمنمجلسقراراتتتحدىانما،لفلسطين

الدولةوصون،فلسطينتقسيميؤيدأنيجب،الأمنمجلس

فقد،نقرهلاامرفلسطينإلىالهجرةوقفان.الجديدةاليهودية

ولذلكقانونيا،بهامعزفرسميةمستقلةدولةلليهودغدا

الاهِ،بلدهمإلىالهجرةمناليهودمنعفيالحقنملكلافنحن
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حقيقةاليهوديةالدولةان،العربرحمةتحتاليهودوضعنا

عليهايفرضأنفيالحقالأمنلجلسوليس،قائمةقانونية

صميممنهيبل،المتحدةالأمماختصاصمنليستامورا

البريطانيالمشروعان.المستقلةاليهوديةللدولةالداخليالحق

اليهوديةالدولةعلىعقوبةبمثابةهوإنما،الهجرةبوقفالقاضي

.1(العربعلىتُفرضأنبهاالأجدروكان،الجديدة

بتاريخ،اياهالمجلسفيقالماذاإليهواستمعواء

الرجعيةتفجرهفلسطينفيالصراعان"15/6/4891

القدسحمايةفيمشلولةالأمنمجلسيديجعلمما،العربية

،الاديانصائرعنداستثنائيمركزلهاالتيوهي،وضواحيها

الذيبالضررفيهتعبألاحداالمتحدةبالأممالعجزوصلفهل

العربيالعدوانبسبب،القدسفيالدينيةالعقائدسيصيب

وحدهمالالحاددعاةمنينتظرانباسرهالعالمعلىأنأم،المسلح

استغلالامريكاتريدهل؟المقدسةالأماكنحرمةعنالدفاع

الآخر؟الطرفحسابعلىالعربمعللمساومةالهدنةفترة

لقد؟فلسطينفيالسوفييتالعسكريينوجودترفضاذنلماذا

الماضي،العامفيالصعوباتاعظمالمتحدةالولاياتواجهت

وكان"التقسيممثصروع!أيي!،الكانجيةالأصواتلجمع

فيالفصلالقولالاشتراكيةوالدولالوفييتيالاتحادلأصوات

."القرارانجاخ

65همالثرقالمصكرفيالهود
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بسَاريخ،الأصتمجلسأمامصرحفانهمالكجاكوبأماء

/18/81 49 Aعليوالْقلاالسوفييتيالاتحاد"؟بقوله

لأن،واليهودالعرببيندائماصلحايريدوانما،المؤقتةالهدنة

يصو:ثا،مئزكةالتقدميةوالعربيةاليهوديةالجماهيرمم!لحة

بريطانيامندوبأثارلقد.التتدميةةوالأحْهِ،السلمىالتعالش

فياليهوداللاجئينمأصاةوتجاهل،بالباللاجئينمشكلة

هموكلت،العرباللاجئينمثكلةفياللوملقعمنعلى.اوروبا

البترولشركاتعلىيقعالذنبان؟بدهمكسركلتنلهالمسئو

التقسيم،تنفبذلتعارضحكومتهاعا!ضؤطتالتي،الامريكبة

،المتحدةالأممقراراتتحدىالذيالريىالاقطاععلى5ِ

لحلالوحيدةالطريقةان.العدوانيمزقهاورققصاصهةكطااعتر5ِ

قراراحزامعلىالعربحملنبهياللاجئينهؤلاءمشكلة

بهاملقهِ،ومثاريعبرامجوفقاللاجئينوتوطين،التقسيم

وكذلك،الأدنىالتنرقمنطقةفي،وباموالهمانفسهمال!ب

التقدميةالعربيةالجماهيربينالسلميالتعايشمبدأأماسعا!

.1(اسرائيلفىِالتقدميةالجماهيروبين

أيضا،الأمنمجلسفيقولهمالكجاكوبوواصلء

هوالرئيسيالأمنمجلسعملان":411/8،91/بتاريخ

عليه،هيماعلىالاْموروترك،العسكريالعدوانوقففي

إلىللوصول،المتنازعةللأطرافالمناشالوقتيحينحتى
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مرحلة:هيالسلميالتعايثىخطواتوأول.سلميةتسوية

مرحلةثم،الصلحمرحلةثم،السممرحلةثم،المؤقتةالهدنة

علىحيلشاهدالفلسطينيةالقضيةتاريخان.السلميالتعايش

علىالمتصارعةالقوىلسيادةصراعهوانما،عليهاالصراعأن

قادراسيظل(اسائيلقيام)الجديدالوضعان.الأدنىالشرق

عنالزاجعأو،أخرىمشاريعطرحمننفعولاالبقاء،على

فرعية،أمورعلىالآونةهذهفينصرانالغباءومن.التقسيم

."النقبمسألةمثل

فهو،الأمنمجلسفيتصريحاتهمالكجاكوبويواصلء

2/1249/بتاريخامامهيقول Aاصائيلوجدتلقد":ا

منطقةفياصرائيلووجوداجدادها.موطنحيث،لتبقى

للجماهيروامثولةوصلامخيرعنصرسيكونالأوسطالث!رق

نا.والرجعيةالاستعمارمنالتخلصإلىالطامحةالعربية

العربجيرانهامعالسلمىوالتعايشالسلامإلىتسعىاصائيل

العربي.الرجعيوالحكمالاستع!اربسبب،ذلكيرفضونالذين

لاسائيلالعونتقديمعنالسوفييتيالاتحاديتخلفولن

منالعربيالوسطلتنظيف،التقدميةالعربيةالتحرروحركات

.أوالرجعيةالاستع!ار

فيالسوفييتيالاتحادمندوبيكلاملركلا،الرفاقأيها

لمونحنلرمما،أو،أزعجكمقدالمتحدةالاْممهيئةأروتة
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علىطويلاكان،فيضمنغيضسوىمنهنقتطف

سوىتعودتمماالذينوأنتم،نفومكمعلىثقيلا،مسامعكم

منافخذوا..الخارجمنمقولبةتأتيكم،الشعاراتثقافة

،المتحدةالأممهيئةفيتذتكمwافواهمنالتلخيصهذا

ندليأومنها،واحدةكلمةإليهنضيفألاّعليناولكم

:واحدةكلمةمنهننقص،بتعليق

فلسطينيهودليساليهود،قضيةهيفلسطينقضيةان"

نأوبما.مكانكلفيالعالميهودوكلبل،،فحسب

فياليهوديللشعبالصحيحالممثلهياليهوديةالوكالة

ومناقشةبحثفيالفرصةتعطىأنيجبلذلك،فلسطين

نحنونزعجنااليهود،كلتهمفلسطينقضيةانقضيتها.

الاكلبيةان.العربصياحارتفعكلماايضا،السولْييت

فلسطين،بقضيةوثيقاارتباطامرتبطةالعالمفيالعظمى

باسم،المتحدةالاممنسألهناونحن.فيهاالحكموستقبل

وطنالهفتقر،آمالهتراعيبانالمثرد،اليهوديالشعب

يقدمهاالتيوالتاريخيةالقانونيةالحججوحقوقا،ليستقوميا

عانواقداليهوداننعرفأنيكفيبل،شأنذاتالعرب

وطنالهمنضمنانمئولياتنامقدمةفيوانالاضطهاد،

سيادتهميفرضواانالشرعياليهودحقومن.بهمخاصا

الاتحادان.العربرحمةتحتيكونوالئلا،فلسطينعلى

الدولة،هذهاقامةأجلمنويعملويؤيديدعوالسوفييتي
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القائلالرأيالسوفييتيالاتحادرفضلقد.مستقبلهاوضمان

اليهودحقومن.واحدةدولةفيفلسطيناستقلالباعلان

نموذجاتفدو،مستقلةديمقراطيةدولةهناكيبنواان

فيهالليهودالتيالمنطقةتلكفيبالديمقراطيةللمؤمنين

السوفييتيالاتحادوموقف.أزليةتاريخيةوروابطحقوق

وس!نلجأ،التقسيمتنفيذعلىوالمصممالمؤيدموتفهولذلك

العصاباتتركوعدم،تنفيذهسبيلفيالوسائلجيعإلى

وطنهفياليهود!الشعبحقتمنعالعربيةالعسكرية

صوىيمنعهولا،فلسطينفييسيلالدمان.واستقلاله

تحتاليهوديةالأمةتُزكانالشناعةومن،والتقسيمالحزم

اقمىتنزلانالمتحدةالأمموعلى.اخرىعنصريةرحمة

لقد.الصوابإلىتعيدهموان،العرببالغزاةالعقوبات

تجاهلفاذا،ونؤيدهمبهمنعزفونحندولتهماليهودأعلن

خلقعلىالمعتدبةالعناصرشجعفقد،الأمنمجلسذللت

الرجعيةتفجرهفلسطينفيالصراعان.والمتاعبالمشاكل

موطنحيث،لتبقىاسرائيلوجدتلقد.العربية

عنصرلهوالأوسطالثصرقمنطقةفيوجودهاان.اجدادها

التخلصإلىالطامحةالعربيةللجماهيروامثولة،وسلامخير

والرجعية.الاستعمارمن

العرببيندائماصلحايريدالسوفييتيالاتحادوان

التقدميةوالعربيةاليهوثيةالجماهيرمصلحةلأنواليهود،
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وأول.التقدميةوالأخوةالسلميالتعايشيصونها،مشتركة

ثم،المؤقتةالهدنةمرحلةهي:السلميالتعايشخطوات

السلمي.التعايشمرحلةثم،الصلحمرحلةئم،السممرحلة

،العرباللاجئينمشكلةبريطانيامندوبأثارلقد

فيالذنبان.أوروبافياليهوداللاجئينمأساةوتجاهل

وعلى،الامريكيةالبترولشركاتعلىيقعمشكلتهم

نا،المتحدةالأممقراراتتحدىالذيالريىالاقطاع

العربحملفيهىاللاجئينهؤلاءمشكلةلحلالوحيدةالطريقة

برامجوفقاللاجئينوتوطين،التقسيمقراراحزامعلى

في،أنفسهمالعربنكبتهمفيتسببمنجمهايقوم،ومثاريع

السلميالتعايشمبدأأساسعلىوكذلك،الأدنىالث!رقمنطقة

فيالتقدميةالجماهيروبين،التقدميةالعربيةالجاهيربين

ئيل.ساا

الديمقراطية،القيادةطليعتهاوفي،العربيةالجماهيران

السوفييتيالاتحادمنترتقبموسكو،إلىيوماستتطلع

والتخلف.والرجعيةالاستعمارلمكافحةنضالهافيلهاالعون

لاسائيلالعونتقديمعنالسوفيمتيالاتحاديتخلفولن

منالعربيالوطنلتنظيفالتقدميةالعربيةالتحرروحركات

.(1والرجعيةالاستعمار

:المحترمونالرفاقأيهاترونهذاومن

هيانمافلسطينقضيةانيعتبرالسوفييتيالاتحادان-ا
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فلسطينداخلفيالبهود،كلالبهههـد،قضية

وان.أزليةتاريخبةحقوقفيهالهمحبتْوخارجها،

لاوخارجهافلسطينداخلفي،العربكل،العرب

فها.لهمحق

فيلهممستقلةدولةاقامةفيالحقللسمهبوان

بكا!ة،السومييتيالاتحادويحميها،يؤيدها،فلسطيهن

نأإلالهمفليسالعربأما.والوداللالاساليب

امكانا!امنيستفيدواحتى!لمياً،معهايتعايشوا

لأوسط.وا،لأدنىا.الثرقينءيطستنيرالتيلحضاريةا

حيث،التوطينالالهمفلبسالعرباللاجئونأما

بالطبعواليهود،نكبتهمفيتسببوامنديارفيهم،

مغلوبمظلوممضطهدشعبلأنهمهؤلاء،منليسوا

والعطف.الرعايةيستحق،أمرهعلى

ليستالسوفييتيالاتحادعرففيفلسطينومشكلة

هيوانماحق،بغيروطنهمنشرَدشعبمشكلة

البزولوشركاتالعربيةالرجعمةأ:جدضهامشكلة

فانذلكعلىوبناء.العربالغزاةوتدخل،الامريكية

انماوطنهتقسيمقاومحينالفلسطينيالعربيالشعب

فيالشرعيالحقاصحاباليهود،علىبذلكاعتدى

فلسطين.

مستعدآخراً،وليساخيرا،السوفييتالاتحادوان
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التحرلرلحركتيوالأدبيالماديالعونلتقديم

)الحزبوالعربية(،الصهيونية)اليهودية:الوطنيتين

.(الريىالشيوعي

هيئةفيالدائممصرمندوب،فوزيمحودصعقلقد

لمواقف،قبلهمنالخوريفارسصعقكا،المتحدةالأمم

الفلسطينية،للقضيةبالنسبة،السوفييتيالاتحادمندوب

،93/11/4891بتاريخ،السياسيةاللجنةامامفصرخ

الاتحادمندوبفسرلقد9بقوله1/4891'/'8وتاريخ

التيالعربيةالجيوشتعنيبانهاالاجنبيةالجيوشالسوفيتي

ذكرعلىياتلمانه.التسميةهذهعنتكونماابعدهي

منخاعلوبنوع،العالمانحاءسائرمناتتالتيالجيوش

هذهاليست.اليهوديةالقواتلتعزيز،الشرقيةاوروبا

بقوةبلادهممنطردواالعربالسكانان؟أجنبيةجيوشا

الاتحادممثلعندمصدرهالمعروفالسلاح..السلاح

نايثبتانالسوفييتيالمندوبحاوللقد.السوفييتي

ايةولمنع،الاضطراباتلخلقفلسطيندخلتالعربيةالقوات

لأن،والواقعالحقيقةيخالفالقولهذاان.تسوية

حملوهحينالعربوان،القتالبدأواالذينهمالصهيونيين

ناالصعبمنليس.حقهمعنبهيدافعونكانوافانما

بانسحابوبولنداالسوفييتيالاتحادطالبلماذاندرك

ايدلوجياتدريباالمدربةالجيوشنرىبيما،العربيةالقوات
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الصهاينةلمساعدة،الشرقيةأوروبامنيومكلتصلمعينا

."المسلحعدوانهمفي

هوالآخرأنأمفوزيمحودصوتالرفاقأيهاأصمعتم

تصريحفاسمعوااذن؟السماعيستحقلاعربيصوت

فيالسوفييتيالاتحادسفارةفي،السوفييتيالعسكريالملحق

معاريفجريدةلمراسل24/1/6491بتاريخباريس

لثصراء،إليهايهوديلوفدمرافقاكانالذي،ائيليةالاس

الاسرائيلي؟العدوانلدولةالفرنسيةالا!لحةمنصفقة

تشتريانأيضااسائيل"تستطيع:وعوهاذناصمعوه

تجارتنافيوليس،المتاجرةهيعندنافالقضيةمنا،السلاح

الصلاتاتمعلىاننا.الفل!طينيةللمشكلةبالنسبةالتزامأي

المستقل.السيايصيبكيانهايضرمامنايصدرولن،باصائيل

فقط،والرجعيةالاستعمارمكافحةفيالعربنشاركاننا

اسائيلزودنانحن.اسائيلعلىالعدوانفينشاركهمولن

الفلسطينية،الأزمةأوقاتأشدفيوالرجالوالعتادبالسلاح

)الصهيونية(اليهوديةالوطنيالتحريرحركةكالْتانيوم

ونقدمهقدمناهماان.العونإلىالحاجةأمسفي

دفاعة،لاكراضهوسلاحمنالمتحدةالعربيةللجمهورية

احتاجتواذا.اسائيلضدباستخدامهنسمحولن

نبيعهاانمنيمنعمالدينافليسصلاحنا،إلىاصائيل

علىتحصللاةكا،إليهبحاجةليستاسائيلأنالا.اياه
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وكأ!.لهاصالحةمصالرمنحاجتهايفوقماوعلىحاجتها

لا.اسرائيللصالحهونبيعهمالانذلك،نعارضلا

بل،متممةالسياسةفهذه،السوفيتيةالسياصةمنتنزعجوا

فالاتحاداسائيللتطمئن.اصرائيللسلامةوضرورية

فيلسياستناضروريأمروهو،قويةانهايدركالسوفييتي

نرعىواننا.مصالحهامعمتجانسةفمصالحنا،العربيةالمنطقة

.اايضااسرائيللمصلحةتعزيزاالعربيةالاثتراكية

انماالعربيةللدولالسوفييتىالاتحاديقدمهالذيالسلاحاذن

للعربمنهروصياتبيعهماوان،فقطدفاعيةلاغراضسلاحهو

يباريلاالرديءالنوعمنلأنه،اصائيللصالحهوانما

منتنزعجألااسرائيلفعلىولذلك.بيدهاالتيالاسلحة

متممةالسياصةهذهلان،العربيةالمنطقةفيالسوفييتيةالسياسة

لاتحادابينواسائيلبينمسبقهمتفافهناك..اسائيللسياسة

الاتحادولان،متجانسةالمصالحلان،السياسةهذهعلىالسوفييتى

لمصلحةتعزيزاالاالعربيةالاشزاكيةيرعىلاالسوفييتي

فقط.الصرائيل

مسئولكلامهذا،الرفا!تىايهاْكلامناليسهذا

ادينك.فمكومن..روسي

:الميزانفيواليهودالعرب-4

لمصلحةتعزيزا،العربيةالاشتراكيةرعايةعلىوبناء

الاعزافاعقبتالتيالمرحلةتميزتديارنا،فياسرائيل
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الأيامحربقيامحتى.،ام949عامباسرائيلالدولي

العربيةالشيوعيةبينشكليبانفصام.،م6791عامالستة

السوفييتيللاتحاداصائيلفتركت..الصهيونيالتوجيهوبين

لتعذروذلك،العريىالبسارقمادةفيالتصرفحرية

كااليسار،هذاوتوجيهقيادةفيال!يهوديةالعناصراستمرار

العربيةالمنطقةفياشتراكيجهدكلولان،سابقاتفعلكانت

وملاحقتهاليسارهذاعزلعلىالايساعدلن،اسائيلتبذله

فيولا،اسائيلصالحفيليسبالطبموهذا..جاهيريا

وضمالذيالريىاليسارصالحفيحتىولاروسيا،صالح

وخلقروسيا،خدمةفي،بلادنافياليهودأنشأهمنذ،نفسه

بأنهامتظاهرةالعربيةالمنطقةروسيادخلتوهكذا.اسائيل

الروسبىالسلاحهوفها..اسائيلوتعاديالعريىالحقتؤيد

هيوها.نيتهاوحسنصداقتهاعلىبرهانأالعربعلىينهال

وصلحلقةلتكون،رومانياعداماالاشتراكيةوالدولروسيا

الدبلوماسيةعلاقاتهاتقطع-واسائيلالاشتراكيةالدولبين

.العرببحقالعدائيةمواقفهابشجبوتتظاهر،اسرائيلمم

العربيةالعسكريةوالمواجهاتالحروبكلاثبتتلقد

للعربروسياتقدمهكانتالذيالسلاحبأناسرائيلمع

سلاحاضعفوان.العصرتخطاهقد،متخلفاسلاحاكان

كانلاسائيلالغربيةوالدولوفرنساامريكاتقدمهكانت

لقد.للعربروسياتقدمهكانتسلاحأمضىمنأقوى
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وكنا()خردةسلاحلنايقدمالذيالروسيالسلاحكان

لروشاصداقتناونبذل،ودمنارغيفنامنثمنهندفعبالمقابل

الانسانيةلمواقفهاوتصفيقاهتافاالدنياونملأ،مخلصةحارة

أينإلىندريلاو!تتحتنا،منيجريوالماء،المشرفة

!لاحقطعةبكلمسبقعمعلىاسائيلكانتلقد.نسير

الموجوديناليهودطريقعنلنا،روسياتقدمهاكانت

السلاحوكان.والتوجيهةالقياديةالمناصبأعلىفي،هناك

إلىبالاضافةهذاالتحرير،لمعركةيصلحلا،دفاعياصلاحا

فيوهو.السوفييتيالاتحادبموافقةمرهوناستعمالهأن

منهالمتطورالنوعاما.اصائيلضدموجهاليسالأصل

الازماتفيإلايستخدمونهلا،الروسمنخبراءبيدفكان

وبهذا.صالحنالغيريستخدمونهفانمااستخدموهانوهم

السوفييتيالاتحادرهنالاستع!الالمشروطالحردةالسلاح

وسياسيااقتصادياالعربمنمعهيتعاملمنمستقبلعنده

وعسكريإ-.

نااستطاعتالعربيةالمنطقةفيجاعةهناكيكنلم

رايةفترفع،العربيةالأمة،ومصالحمثماعرتتحدى

نأمنذاليهود،معالسلميوالتعايش،والصلحالتفاوض

الذين)3(،العربالشيوعيينالرفاقغير،اسائيلقامت

صراعمن،الايرائيلىالعريىالصراعمجولواانحاولوا

عمية.علنيةجمبالرةالظريةبالرتهملتنوجالاداتيةالمباثرةتوجاه(3)
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الرجعيةمث!كلةحلتاذاوكأنه..طبقيصراعإلىقومي

ائيلية،الاسالعسكريةومشكلة،رْعمهمحدعلى،العربية

لليهودويصبحاوتوماتيكيا،اليهوديةالعربيةالمثكلةتحل

!تاغتصبوهبماينعمواانفيالحقالمغتصبينالدخلاء

وانزلالا،حلالا،وممتلكاتهموأموالهمالعربأرض

.وسلامواحزامامنفي،مكرمينمعززينبينهميعيشوا

مشاكللحلإلافلسطينإلىجاءوامااليهودوكأن

الحضارةونثر،والديمقراطيةالحريةمشاعلواضاءة،العرب

الجهل،بغيوممل!بدةسماءفيالتلموديةالتوراتيةائيليةالاص

اليهوديالريىالخلافوكأنوالرعود.البروقمصطرعة

الزمن،أعماقأعمقفيجذورايضرب،تاريخياخلافاليس

قرنا،اربعينتبل،بلادناسماءفيخابيروأولظهرانمنذ

الساعة.تقومانوإلى،اليومحتى

وتاريخ:تاويخ-5

قيامهامنذ،الاولىالستالسنواتاصرائيلعلىمضت

491عام A،.الاسرائيليةالعلاقاتفيبارزةاحداثبعدة

السوفييتيوالاتحادكيانها،تدعماسرائيل..السوفيتية-

ستالين،ماتثم.العريىالوطنفيالشيوعيةالاحزابيدعم

ضربهقدكانالذيالحديديالستارطوقكسروبموته

جاءلمنوأصبح.حكمهأيامطيلة،السوفييتيالاتحادحول

..وبريجينيف،وخروشوفوبولجانين،مالينكوف..بعده
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العالمعلىهؤلاءانفتحأنبعد،الخارجيالعملحرلة

العربي،اليساريساعدونستالينخلفاءأخذولهذا.الخارجي

..كاملاثدالموسكومشدودااليسارهذايكونأنبدون

الظاهريوالتأييد،الروسيةالاسلحةصفقةذلكفأثمر

لتمتينوالشعبيةالرسميةالوفودزياراتوتبادل،للعرب

المعاهداتأشكالمنشكلوعقد،والصداقاتالعلاقات

علىدائما،السوفييتيالاتحاداصرارمعولكن..الدفاعية

اليهود.معالسلميوالتعايش،والصلح،التفاوض:وجوب

فياليهود،بانونذكَرنذْكر،فقطالشيوعيينالرفاقولعم

لجانعلىتامةشبهميطرةيسيطرون،قاطبةالشيوعيةالدول

الاسلحة.تصديرجلتهاوفي،الخارجمعالتنسيقوإدارات

عنالمعلوماتبادقاصرائيليزودونالطرقهذهوعن

كلوعنتزورها،التيوالشعبيةالرسميةوالبعثاتالوفود

ايضااصائيليزودونوهؤلاء.لنايقدمونهاعلاحقطعة

فيها،وبخاصهالمتواجدينالدولعنمعرمتهتودمابكل

معشكلياالدبلوماسيةعلاقاتهاالدولتلكتقطععندما

وهم.وجدواحيثالحقيقيونسفراؤهاهمفهم..اسئيل

العليا،والمعاهدالجامعاتمدرسيبينمنعاليةنسبةيمثلون

الخارجية،والسياصةالحزبفيوالإعلاميالعقائديوالتوجيه

ومثلا،كريزرفجاكوب..الجيشفيايضاوجودولهم

جيعفياشترك،الروييالجيشفياليهودالجزالاتأحد

VAhttp://www.al-maktabeh.com



فيجرتالتيالعربية-السوميتييمَيةالعسكريةالمفاوضات

.4(السلاخشراءبغرضالقاهرة

بطإبمثاالسو!تةالاسرائيليةالعلاقاتْفانوباختصار

الغير،أعينعنيبعدها،نوالبئالحريةمنكثيفكثيفستار

في،يخصهابماكل،بدقةالدورتلعباانالدولتانتستطيعحتى

جاكوبولكن:قائلينالرفاقيعترضقد.المظلمةالاقبية

eماإنم،الجيشغيرفيأوالجيشفياليهودمنوأضباههكريمزر

بدورناوص!ت..يهودايكونواانقبل،سوفييتمواطنون

وتلمودهتوراتهلغيرولاءهيعطياليهوديكانومتى:نسألهم

ثورةقامتمنذ،السوفييتىالاتحادفيعاشوااليهود؟دينهوبنى

وسيبقونيعيشونزالواوما،الشيوعية1791عاماكتوبر،

الشيوعيةالحمرةلونهمتخالطولنلمالجلود،بيضكانواكما

..ارتينسكيأرتينوأصبح،أحمدوفأحمدأصبحلقد...قط

هم،وها..ولحمهبشحمهالكوهينكوهينفبقيكوهيناما

يهاجرون،الشيوعيةالثورةقيامعلىعاماستينمنأكزوبعد

التوراةاحقادكليحملون،فلسطينإلىاليهوديةبجلودهم

يوشمحرابويشحذون،العودةبمزاميرويزنمونوالتلمود،

فلصطين.فيوطفلوثيخأمرأةكللقتلوالمبكابيينوفمشون

الاداظفإلبكمنقوا!،مماريبفيمازلتمكنتمواذا

القاطعة:

4.ص،العاثريكاد،المهيونِةالوعيةالعلاقات(4)
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يكت.ام569عاممصر،علىالثلانيالعدوانفي-ا

.العدوانعلىالأولىالاْيامالخمسةالسوفييتيالاتحاد

موتفمنمرونةاكثرالمتحدةالأممفيموقفهوكان

الروسي،الانذاربولجانينيوجهولم.المتحدةالولايات

منالسادساليومفيإلاالشيوعيونبهيتبججالذي

ضمنأنبعدالانذاربولجانينوجه..العدوانبداية

ايزنهاوروان،وصراحتهالامريكيالموقفصدق

ايدنوأثبت.ثمنبايالاعتداءانهاءعلىعازماكان

فيالروسحافظ"لقد:فقال،مذكراتهفيذلك

وكان،النفسوضبطالهدوءعلىالأ،"لمطالأربعةالأيام

فم،المتحدةالولاياتتدخلمناعتدالاأكزتدخلهم

سندوبأدانهكما،الفرنسيالانجليزيالاجراءيدينوا

ولم،الأمنلجلسقرارهمشروعفي،المتحدةالولايات

الولاياتاناتضحعندما،أيامبعدإلادعايتهمتنشط

الأممفيلناالمضادةالحركةزعامةتتولىالمتحدة

الروسيالانذارجاءالأساسهذاوعلى.المتحدة

0()ا
110متشددا

هذاالامريكيالموقفبانثانيةمرةلنؤكدونعود

نامننابعاكانوانما،العربلنصرةيكنلم

وقوعه،قبلالعدوانفيتستشرلمالمتحدةالولايات

41صه،الغالرىنهاد،الصهونبةافيعيةالعلاتات(5)
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داتقديرناوفي.و!انبعدفيهحضورلهايكنولم

الامريكي،الموقفبسببليس،أوقفقدالعدوان

الشعببسالةبسببوانما،الروييالأنذاربسببولا

ذللث.علىشاهدأكبرصجدوبورمصر،فيالريى

العدوانصدفيلمصرالعربيةالأمةتأييدوبسبب

العدوانلهذاالعالميثعوبجممعلاستنكاروكذلك

المعتديتينوفرنساانجلتراشعباجلتهموفي،وثجبه

العالمفيالعدوانهذاتشجبلمالتيالوحيدةوالجهة

مطالبةوان.اسائيلوخارجاسرائلفياليهودهم

عنالتخلييعنيلا،العدوانبوقفالسوفييتيالاتحاد

والاوأدبيا،ماديااسرائيلودعم،الصهيونيالكيان

العدواني،الكيانهذابازالةالسوفييتيالاتحادلطالب

!وقف..والرجعيةالاستع!اربزوالدومايطالبكما

ماعدا،مخلصةكلهاالعالمصعوبجيعوقفتهسليم

.اليهودجاعةأو،الثلاثالمعتديةالدولحكومات

الراحلالرئيسمصرفيالسوفييتيالاتحادسفيرزار-2

الأيامحربليلةمنتصفبعدعبدالناصر،جال

البادئةهيمصرتكونالابالحاحمنهوطلب،الستة

الحربهذهتبدألنإصائيلأنلهوأكد،بالحرب

سحبمابأنه،الهزيمةبعدعبدالناصر،وروى.أبداً

القواتمحلهاواحل،الدوليةالطوارىءقوات

618مالرقيالمحكرقاليهو
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لهوأكد،نالسإرلهِأبلغهأنبعدإلا،المصرية

طولعلىمحتشدةائيلبةالاسالقواتان،الروس

عليها.للعدوانتمهيدآَصوريا،معالمواجهةخطوط

تنفيذاعليهأقدمماعلىعبدالناصرأقدموهكذا

صورياوبينبينهالمشتركالدفاعبميثاقلالتزاماته

بعد،تبينوقد.بعدمدادهجفماالذي،والاردن

يكنلمالحشدهذابأنالمعركةغبارانكشاف

كذبةضحيةوقعتالعربيةالمنطقةوانصحيحا،

المفجعة.6791عامهقبمةإلىأدت،كبرىمؤامرة

قالتماإليك؟ذلكحدثلماذا؟ذلكحدثكيف

..حزام

،حدثماكلنب،السوفييتيالاتحادهدفكانلقد

العربية،المنطقةفيلهالمواليةالعربيةالأنظمةهزيمة

تتململآنذاككانتلأنها،تسقطانبدونولكن

فأراد،امريكاتغازلكاس!كما،قبضتهمنللافلات

إليهلتعود،امريكاعنيبعدهاوان،يؤدبهاأنبذلك

روعنالقدفعلا.حدثماوهذا..ذليلةراكعة

السوفييتي.الاتحادموقف

بتأييدنالنايتظاهروهوروعنا..الحرببعد

والصلحبالتفاوضيطالبنانفسهالوقتوفيوتسليحنا،

وزادفلسطيننا،بقيةالتهممنمعالسلميوالتعايش
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لأالسوهـبالاتحادكانفإذا.والجولانشناءعليها

يعمكانوان،مصيبةفتلكاليهوديبالحشديعم

كانبانهشكإلينايتطرقلاونحن.أعظمفالمصيبة

كالياثمنهادفعنا،كبرىمؤامرةكانتتلكوان،بعم

وكرامتنا.دمنامن

إسائيلالسوفييتيالاتحاداعار.ام659عاموفي-3

فيللتدرش!،لاندوالدكتورهو،يهوديافرياعالما

الذريةاصائيلابحاثفيوالمساهمة،وايزمنمعهد

69عاموفي.وانتاجها)6( iالسوفييتيالاتحادباع.ام

فيالأرثوذكسيةالكنيسةممتلكاتجميعلاسرائيل

اسرائيلفيالسوفييتيالاتحادسفيروبارك،فلسطين

راسخااعزافايشكلذلكان":بقولهالصفقةهذه

ترثانفيومجقها،المستقلاصائيلبكيان

سبق،أجنيطرفلأيالتقليديوالنفوذالممتلكات

11.فلسطينفيالامتيازاتبعضالماضيفيلهكانأن

والبيوتالأراضيهلالعتيد:السفيرلنايذكرولم

بعد،وراءهمالعرباللاجئونخلفهاالتيوالممتلكات

بأتثااصائيلتصفهاوالتي،،47/8حرب

ضمنتقعالممتلكاتهذههل(،الغائبين)ممتلكات

بعضلهكانأنسبقآخرأجنيلطرفالممتلكات"

51ص!4،الغاثرى!اد،الصهيويخةالثوعةالحلاقات(6)
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؟!لاأم،فلسطينفيالامتيازات

التحريربمنظمةيعترفلمالسوفييتيوالاتحادهذا

رفضفقد..سنواتبعدةقيامهابعدإلاالفلسطينية

رفضكماموسكو،فيمركزبفتحلهايسمحان

،بالسلاحتزويدهمأوعسكريا،الفلسطينينتدريب

تمهيدابه،المرتبطينالشيوعيينمنقليلةلقلةإلا

التحرير.بهدفوليس،المنطقةفيمخططاتهلتنفيذ

عام،ائيليةالاسهاعامكولجريدةفضحتلقد

ان":بقولهاهذاالسوف!ييتيالاتحادموقف.،ام659

العاافيالسوفيتيالاتحادنفوذانجيداتعما!رائيل

وصياشباعسكرياروسياعلىالعربواعماد،العربي

المراحلوفي،الراهنةالمرحلةفيهوانماواقتصاديا،

وكيا:ثاامنهايعزز،اصائيللمصلحة،ايضاالنهائية

ودافيد،بعيدانذهبلناوما."راسخاتعزيزا

حاجةان":يصرحالمابايحزبقطب،هاكوهين

السوفييتيالاتحادكحاجةالسوفييتيللاتحاداسرائيل

الاتحادفسيلعبالمناسبالوقتيجيءوحين.لإسائيل

الفلسطينية.القضيةتصفيةفيدورأكبرالسوفييتي

يابيننايكونلنانهمنيقينعلىوموسكوونحن

لاقرار،مسبقاوالمفهومالمرسومةالمشاريععلىخلاف

الشرقفيالمشاكلوتصفية،السلميالتعايش

."الأوسط
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السوفيتيالاتحاديبديهالذيالظاهريالتأييدوليس

تقديموفي،الدوليةالمحافلفيالفسطينيةللثورةاليوم

تأييدسوىلها،الماديةوالمساعداتالأصلحةبعض

الانظمةبعضاحتوىكما،الثورةلاحتواءشكلي

عالمية،جذوراالثورةضربتانبعدوبخاصة،العربية

صوقهاثمومن...الدوليةالمحافلفيوزنلهاوأصبح

يدعوكما،السلميوالتعايش،والصلح،التفاوض:إلى

بدعوته.يدعونحينأنصارهيطالبناوكا،دائماهو

بعضابطالهاالبواثر،هذهمثلالافقفينلمحوهأننا

!ت،الشرقيةوأوروباامريكافياليهودزعماءكبار

المستسلمينوبعضغعاليةمناصبدولهافييمثلون

هذهلمثلمنافذعنيبحثونالشديد،الأسفمع،منا

واختلطت،المنطقفعزالموازيناختلت..التنازلات

أزليةحقيقةهناكولكن..الرؤيةفغامتالالوان

مااليهودان:وهيوهؤلاءهؤلاءأبصارعنغابت

لأنهموئسبوا،ليضربواإلايوماالعالمفيتجمعوا

مجتمعأيمعالتعايشعلىيستعصونتاريخيةحويصلة

والطرد،والابادةالنبذإلافليسلذلك،بهميبتلىحي

الأممجيعتاريخياتمثلواقدالعربانْعنهموغاب

ولم،في!غيرهمفاْذابوا،بهممرتالتيوالحضارات

والطغاةالغزاةكلولفظوا،غيرهمفييذوبوا
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يتحدونصامدينواقفينهمحيثوبقوا،والطامعين

ذلكطال،اليومذلكوسيأتي..وغزوطاكيةكل

كتبفي،أطفالنافيهسيدرسالذيقصر،أماليوم

هجماتمع،الصهيونيةالهجمةهذه،كهمتا

،غودفرى،وجنكيزخانوالاسكندر،،داريوس

هذهكيبتهملقد..واللصي،وكورو،ونابليون

والطامعين،الغزاةمنغيبتفيمنالطيبةالاْرض

يلعبونالذينيهوذاأحفادمعهمتغيبوسوف

ولن،نجيبةوستبقىمازال!ايأبطالفولآَدة.بالنار.

عريىدمعروقهافيمادام،الاْبطالإنجابعنتعجز

يومكلمآذنهاعلىمنيعلنالمؤذنداموما،ينبض

..أكبرالله،أكبرالله:مراتخس

:مستوردةومبادىء،ضيبنبات-6

مشاتلأيمنالعربالشيوعيونالرفاقيعرفهل

أفكارهم؟نبعتومبادىءفلسفاتأيومن،نبتاتهماستُوردت

نيتجدوافقد،اليناواستمعوا،الرفاقأيهاتتعجلوالا..لا

يوافقمافيهتجدوالمإن،الفائدةأواللذةبعضحديثنا

.آوأهواأذواقكم

الحزبهوالعربيالوطن.نيءأنثي!ثيوعيحزبأولإن

.ام919عام،الروساليهودأنشأه،الفلسطينيالثيوعي

التيالمذابحأعقابفي،فلسطينإلىهاجرواالذينأولئك
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عام،الثافيالكسندرالقيصراغتيالبعد،روصيافيلهاتعرضوا

A A Vالصهيونيةبذرتيفلسطينإلىمعهمحملواوهؤلاء...أم

والشيوعية.

وغربا.وشرقاشمالاالشيوعيةأفرعامتدتفلسطيهنومن

العربية،الاقطارفيال!ثيوعيةللأحزابتؤرخأنحاولتولو

أكزمنهماأنثأهومن،حزبكلمنشأبدايةأنلوجدت

التاريخفيالنظرانعمناولو.وكموضاإبهاماالقضيةجوانب

الذبتالأشخاصواسماء،لنشأتهحزبكليذكرهالذي

منه،أقدمآخرتاريخاالتاريخهذاخلفلوجدنا،أنشأوه

كلهم،غيرهمآخريناشخاصاالأشخاصهؤلاءخلفولوجدنا

قلةإلاالأمورهذهمثلبالضبطيعرفأحدفلا..اليهودمن

الشيوعيينالعربمنقليفةوقلةاليهود،الشيوعيينمنقليلة

فيالشيوعيفالحزب..ذلكاثناءمعهمتماسعلىكانواالذين

بانهاعضائهروعفيليدخلجهدهكليبذلمثلاولبنانسوريا

9.عامتأسسقد rعام،لبنانفيتأسسأنهوالواقع..ام

291 iإلىقدمواالذىيئاليهودمنكانوامؤس!يهوأن.،م

فيساعداهمش!اليوفؤاد،يزبكيويفوان،فلسطينمنلبنان

إليهم،انضمقدالارمنيسبارتاكوسحزبوان،تلكمهمتهم

خسةمنالمركزيةالحزبلجنةبذلكفتألفت.،ام259عام

وهيكازون،شماليوفؤاد،يزبكيوسف:همأعضاء

منفلسطينيهودي)تيبروجاكوب،مادوياوأرتين،بويادجيان

.(روسيأصل
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،للحزبالمركزيةاللجنةاعتُقلت.،ام269عاموفي

جاكوبلذلكوأبعد،أعضاءسبعةمنآنذاكتتألفوكانت

هذاتأسيسمنالأولىالمرحلةبذلكفانتهت،فلسطينإلىتيبر

وسورية.لبنانفيالحزب

نشاطهمفانتقل،المعتقلينصاحأطلق،.م8391عاموفي

ظاظا،أحمد:منكلفيهاإليهمفانفم،سورياإلىلبنانمن

الصراعظل.(بكداش)قوطرشوخالد،الزعيموفوزي

9عامحتى،الحزبرئاسةعلىهؤلاءبينمحتدما r Yام.

،وتأييدهتيبرجاكوبمنبترشيح،بكداشخالدتمكنحين

خالدمعظهروهنا.منازعغيرالحزبرئيسيصبحأنمن

الحلو،اللهوفرج،نقولاشاوي:همجديدةوجوهثلاثةبكداش

بعد،هامادورايلعبانلهقدرالأخيروهذا..رضاورفيق

هذافضحمن،الحزبخدمةفيقضاهاقرنربعمنأكثر

الأعظمللاستاذقُدركاتماما..أسارهوكشف،الحزب

أسارها.ويكشف،الماسونيةيفضحانالحاجيوسف

فلسطينفيالشيوعيةالأحزابتأسيسبداياتكانتوكما

العراقفيكانتكذلك،يهوديةبداياتوسوريةولبنان

التأسيسية:قيادتهفيكانالعراقيالشيوعيفالحزب..ومصر

وكلهم،كوجانويعقوب،دلالوساسون،يهوذاصديقه

.يهود

الأولىالماركسيةالحلقاتتأسستفقدمصرفيأما
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وهما؟ونادابأفجيدور،:أمثالالكومنزنمندوبيبإشراف

وسلامة،مارونانطون:إليهماانفموقد.روسيانبهوديان

المنظماتتأستثم.العربيوحسني،وروزنتال،موصى

كورييلهزيفأسس.اليهودبإشرافالأولىالماركسية

الوطنى.للتحررالمصريةالحركة(إيطاليأصلمن)يهودي

مرسيلوأسس.()الشرارةالايسكراسفارتسهيللوأسس

الحركةإلىالايسكراانضمتثم.الشعبتحريرمنظمةاسرائيل

وأصبحتاكورييلهنريزعامةتحتالوطنيللتحررالمصرية

لنشر،الجماهيرصحيفةتصدرأخذتالتيحدتو،باسمتعرفان

حركةدوبكوريمون،لرويشيوصأسسكما.أفكارها

وزوجهاأوديتالشيوعية..م.سمحركةوأسسد.س،

.اليهودمنهؤلاءوجيم.سلمون

العريبوطننافيالشيوعيةالحركاتمؤسصيكلأنوكما

معهم،تعاونتالتيالقياداتمعظمفانكذلك،اليهودمنكانوا

الاقلياتمنباغلبيتهميزالونوماكانوا،بعدهمجاءتوالتي

ومكانزمانكلفيالاقلياتلأن؟لماذا..والطائفيةالعنصرية

الاكزيةاحتواءمنيحميها،خارجيسندعندومالهاتبحث

كانهِادوماَفالاقلياتولهذا.والمالزالتفردصمةويمنحها.لها

بينها،يعيشونكانواالتيللاكزيةوقلقازعاجمصدرتاريخياً

خيرواليهود.عليهملاعدائهموعيوناجسراكاذوامماوكشيراً

ذلك.علىمثال
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:توصيحاصيحات-يا

كتابفي،منكمرفيقماقاله،الرفاقأيهاايعمعوا،اسمعوا

للحزبالأوائلالمؤسسينأحد،رضارفيقإنه)7(:استقالته

.السوريالشيوعي

عدةبيروتإلىوفد،.م3291عامفي":رضارفيققال

قيادةإلى،المالمنوافرةمبالغيحملون،يهودشيوعيينمندوبنِ

منقسماشخصيالهمأناأبدلتولقد.اللبنانيالشيوعيالحزب

إلىحملت،.ام389عاموفي.المحليةبالعملةالأموالهذه

الفرنسيالشيوعيالحزبأرسلها،فرنكألف25مبلغالحزب

أجلمن،شعبيةحملةلتوميع،اللبنافيالشيوعيالحزبإلى

هذا.الوطنيالاتجاهومحاربة،السوريةالفرنسيةالمعاهدةاقرار

شوعيىإلىالمالمنآخرمبلغابنفسهبكداشخالدحملوقد

الشيوعيللحزب،آرلمؤتمرفيللاشتراكذهبحين،فرنسا

الفرنسي.

معحالأحسنعلىبعدهوما.،ام319عاممنذكنغ

وتشركونهم،والآراءالبعثاتمعهمتتبادلون،اليهودالشيوعيين

الحلواللهفرجأرسلتم..بلادآوأوضإعسيادتكمأموربحثفي

حزبكم.خطةفياليهودالشيوعيينرأيليستطلع،أبيبتلإلى

ليفتسكىنخماناليهوديالشيوعيبيروتإلىاستقدمتمثم

تحهـانآأوصالقد.الحزبمؤتمراتأحدنيبرأيهلتستأنسوا

.م516/9/591تجاريخ،96المدد،الدمثهالجاميرجريدقالكابنثر(7)
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سوريافيالوطنيةوالج!اعاتالأحزابمعأكثرتشَددوابأن

كانوقتفيهذا،انتهازيةاحزابأنهااعتبارعلى،ولبنان

،والجماعاتالأحزابتلكمحاربةفييمعنالفرنيالاشعمار

مستشارمكانتحمانوقبل.وتثريداوتقتيلاوسجنانفيا

اليهودالمستشارينمنالعديدعليكموفدوبعده.برنموالسياسي

لكمحملوقد.حزبكمسيا!ةفيالأولىالكلمةلهمكانتالذبت

."الأنجبيةوالتوجيهاتالأموالهؤلاء

،قرنربعتجربةبعد،رضارفيققالماالرفاقأيهااسمعتم

والمنفيستو؟الكابيتالمتابطأ،الأحمرالعمحاملاقضاها

الأحزابج!تتكونأتإذنمعرباولا،غريبافليس

السوفييتيلا،تحادصدىإرجاعالعربيالوطنفيالشيوعية

فيالصهاينةمواقفمعمواقفهاتتطابقوان،العالميةوالثيوعبة

الاستع!ار.معأحيانآوتتطابق،المصيريةقضايانا

قوطرشخالدخبرإذنفاصمعوا،شكفيأنتمهل

..(بكداش)

الحزببايمم،تقريرابكداشخالدقذَم،.م3791عامفي

القضيةلبحثعقدالذى،بلودانمؤتمرإلىالسوريالشمِوعي

للقضيةبالنسبةالشيوعيالحزبرأيفيهحدد،الفلطينية

رفض:فيحزبهرأىبكداشخالدلخصلقد.الفلسطينية

العربية،الأراضيبيعومنع،اليهوديةالهجرةومنع،التقسيم

العريى:للشعبينديمقراطيدستوريحكمنظاموإقامة
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الاستقلالمطلبعنبكداشخالدوصكت،واليهود!

القبر.مكوت،الوطني

الذيصوريازعهـاءبينمنالوحيدهوهذابكداشوخالد

!ا5891.3عام،وسوريامصربينالوحدةقيامعارض

وأمرأمرهيكشفلاحتى،الشوعيةالاقطارإلىوهرب،حزبه

الأحضابحذتوقدهذا.العربوحدةقضيةمن،حزبه

الحزبحذواستثناء،بلا،العريىالوطنفيكلهاالشيوعية

لأن،وحدةوكل،الوحدةتلكمعارضةفي،السوريالشيوعي

كير،ضعيفة،الأوصالممزقةالأمةهذهيريدونالشيوعيين

إلىوضعفهاتفرقهامنالقفزعليهميسهلحتى،الجانبمرهوبة

.القرمزيالأحمرباللونوصبغها،الحكمكراسي

اليهودأنصحبح":يقولبكداشخالدالرفيقظللقد

عليهطلعأنإلى"الحياةيستحقشعبولكنهم،أمةليسوا

اليهودأنالمححدةالأمممنابرعلىمنيعلنجروميكو،زعيمه

ةء(A)-ء

،للناساخرجتامةخيروضحاهاليلةبينفاصبحوا،مه

رفيقويصف.المنكرعنوتنهى،بالمعروفتأمر،مفهومهفي

جاعةمموإنمامتجاناْ،واحدأشباْولا،أمةلكلونلاأ!قا،كماايهود،)8(

الرو!افيعيالمنظر،صكرِلوفعبرلقد.والتلموالنوراةبدينتدين،ديخية

تبير،أمدق،الوراةن!الصهويخةاكتابهقذلكعن،يبوديوهو،الحقاثدى

عنايهردىالدينفدليمكلنلافانه،أمةأوديخاْالي!وديةإكبرتوصاء5:فقال

.،جديدةتوراةالرجوعالمإلتبرزاما،يةاليهوالطائفة

نهمفيوققدمونالر،وطبائعالحياةأسرارفهمنيكذلككرهمعلققدمونلأكم

..الاصزاكيةالنظموتطبيقالحرلة
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قيادةوكان":بقولهالذليلالببغائيالانصياعهذامثلرضا

بنحماسبمثلمتحمسةالعربيةالبلادفيالشيوعيالحزب

في،فإسائيل..فلسطينفياليهوديةالدولةلقيامغوريون

الشرقصحراءفيالديمقراديةواحاتمنواحة،نظرها

أرضفييلتقيوأنلابدالمشرداليهوديوالشعب،الأدنى

مبرراتهله،لأحزاباهذهعرففي،إيصرائيلووجود.الميعاد

القوميةوالوقائعالمبرراتتتخطىأنيجبالتيالإنسانية

جمحالتقسيمإلىانحازتولذلك!الافقالضيقةالعنصرية

مترسمة،لإعلانهالأولاليوممنذ،الشيوعيةالأحزابقيادات

الاستع!اريالموقفمعومنسجمة،الشيوعيةالدولخطىبذلك

الأممهيئةتاريخفيمبرةلأولمعهااتفقالذي،الصهيوني

لمحتى،عارمبسخطانذاكخيانتهاقوبلتلقد.المتحدة

نفسها،صتتعلنأنالعريىالوطنفيالشيوعيةالاحزابتستطع

لمومكو،الذليلةلتبعيتهاذلككل..بالأقدامديستوإلا

.1(عربيهومالكلولعدائها

لنفسهاتجدانفكتماالشيوعيةالأحزابقياداتأنإلا

مثلابكداشفخالد..المغلوطةالمبرراتالسوفييتيوللاتحاد

التيالهتافاتبينمنجاء":بقوله.،ام059عامصرح،

الاصتعمارربيبةاصائيلتس!قط:هتافرفاقنارفعها

فاذا..صحيحثعورالشعورهذابأنأعقدلاأنا.والصهيونية

معنىفليس،الاستعمارركابفيتسيراسائيلحكومةكانت

Ar
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لإسرائيلننظرأنيمكنفلا.كلهااسرائيلإسقاطذلك

نظرةولا،طبقيةزظرةلا،قوميةنظرةننظرفانناوإلا،كوحدة

،بكداني!خالدعرففي،إذناسرائيللتحيا.إبروليتارية

خالدالرفيقنسألبدورناوص!ت.العربيةالأمةولتسقط

اسائيليتمردهل:بمزاعمهمخدوعينيزالونلاومن،بكداش

وتقتيل،السلاححملعلىإسائيلفيواحدشيوعيأو،واحد

وقفهلبل؟ائيليةالاصالعربيةالحروبحميعفيالعرب

عنصريككيان،اصائيلسقوطيوماْيعلنمنهمواحد

الشعب،واصائيلالحكومةاسائيلبيننفرقحتى،عدائي

.ةالمنيمالنشازاتالاصإهذهفلتخرسألا؟أفاضلياياسادة

..خارجهاويهودياسائيلداخليهوديبيننفرقلن!كلت

حملىوالكل،عدوانيعنصريككياناسرائيليناصرفالكل

قضيةالقضيةفهل.صواءالجريمةفيوالكل،العربضدالسلاح

ومبادىء؟مواقفقضيةأم،بالالفاظوتلاعب،مسميات

الهجمةأن،وخارجهااسائيلداخل،الشيوعيونفليعلن

استعمارية.هجمةفلسطينفيالعربديارعلىالصهيونية

قلبابدهمنإسيجدول!اوعنذها..محاربتهاعلىوليعملوا

،بجملون،الهزيمةلبثون،علبهماهمعلىاببقوادْأما.وقالبا

طولعلىأعداؤهمفنحن..المعتديويناصرون،السلاح

ويزهق،الحقيحة!أنإلىكذلكوسنبقى.ترددبلا،الخط

الباطل
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فكل..وباطلحق..ويودعربفلسطينففيوباختصار

معهو!توكل،صهيونيفهههـاستع!اريالباطلحههِمن

الاسماءاختلفتمهما..مخلصغيورفهههـوطنيالحق

فياللاحيشهركلتابنيلبس:تقولففلسطين..والمسمات

ولت،سمائيتُظللت:تقولوالعروبة.اعدائيلناصرو،وجهي

كلتويأكل،هوائيويشَفس،مائييثربمن،ائيغبرتحمل

يجعللاهـتبر!ءأنا:يقولالإسلام"ِفضليمجحدثم..خيري

.استثهاداوالجهاد،جهاداالحق

منمزيدامزيدااللهم؟رجعيون!!هل؟رجعيةْهذههل

كذلك.ذلككانوالرجعيينالرجعبة

!الكبرىالصهيونجةأهدا!لخدمةمجندونكلهمالبهود

خلافمىتهناككانوان.حمايتهاووجوباسرائيلوجود

تمسلاالتيالظاهريةالتنكليةوالأمورالأساليبفعلىبينهم

كتب،مثلاليلينتالفالفرد.جوهرهاولا،الأهدافصميم

وتشجب،العربيالحقظاهرهافيتؤيدالتيالكتب!عشرات

الفردانباليهوديةالمخدوعونعدولذلك،الاعرائيليالباطل

أما.للعربصديقهووانه،صهيونيايوودياًليسهذاليلينتال

،هيرتزلمنأكزصهيونيةفيمغرقهذاليلينتالفإنالحقيقة

تخرجكتبهمنكتابكلتقرأأنبعدلأنك..الصهيونيةني

نايستطيعوناقوياء،،دهاةاليهودان:هيواحدهبنتيجة

الضعفاءالعربأينصمنهم،حقاوالباطلباطلاالحقبقلبوا
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منافتكبسلاحالعربمجاربهذاليلينتالالفرد..المتفرقون

بسلاحيحاربهمانه..ائيليالاسالجيثىبيدالذيالسلاح

يهوديبيننفرقلانحن.الهزيمةوبث:التيئيسسلاح،الدعاية

وثيوعي،يثيوعيبينلْفرقولا..صهاينةفكلهم،ويهودي

فهدبيننفرؤ،اننستطيعكيف..المسلحالباطليناصرفكلهم

التقسيمعقبأعلنالذي،العراقيالشيوعيالحزبزعيم

.11فلسطينفيويهوديةعربية:دولتينبانشاءمرحبا":مباشرة

مصر،!الشيوعيحدتوحزبزعيم،كورييلهنريوبين

مرحلةمنوأرقىأعلىمرحلة"اصائيلبانصرحالذي

تمثلالعربيةالدولأنحينفي،الديمقراطيةالبورجوازية

الشيوعيالحزبزعيمنصار،فؤادوبين."والرجعيةالاقطاع

حرباليهوديةالإصائيليةالحرب"اناعتبرالذيالفلسطيني

أروقةفيكروميكو،الرفيقاعلنهماوبين"،قذرهاستعمارية

..11لتبقىالاوجدتمااسرائيل"بانالمتحدةالأممهيئة

منابتهم؟اختلافعلىجميعاهؤلاءبيننفرقاننستطيعكيف

رؤوسعلىوالشوعييناليهودفييعدونالذينبالشواذعبرةولا

الصهيونيةهديرفيأصواتهمتغيبوالذين،الاصابع

والشيوعية.

مبادىء:لاسياسة-8

تقدمبون،با:ثمأنفسهمينعتوااندائمامجلولهمالشبوعيون

الاصلوبباستخدامهمأنهمبزعمهم،رجعيونغيرهموان

http://www.al-maktabeh.com



معرفةعلىغيرهممنأقدر،التاريختفسيرفيالجدليالمارك!ى

تأخذالتى،والتقدمةالرجعيةفانوالحقيقةالمستقبلبهسيأتيما

مواقفهىإنما،الشيوعىالماركسىالفكرفيكبيرا،حيزا

صر،سارفصت..ثابتةأساسيةمبادىءوليست،مرحليةسيا!ية

منابتهكانتمهما،والجماعاتالأفرادمناليومالشيوعيين

غداخالفهممافاذا.جداوتقدمىبل،تقدمىفهو،وعقيدته

الإسلاميةفالحركات.جداالرجعيين،الرجعييهنقائمةالىنقلوه

تؤميتلأ:كاالرجعبةفيمغرقةحركاتالشيوعيينعرففيمئلا

المواقففيأو،الانتخاباتفيمعهمتعاونتمافاذا،ودينهلإل

في7تالدحمدأحمدالاماموحكومة.تقدميةاعتبروها،السياسية

لذلك،تقدميةحكومةالسوفييتيالاتحادعرففيكانتاليمن

الصينحكومةبعتبرببنما،والأدببالماديالعودْلهايقدمكان

لأتجما،الرقبةقطمتستحق،رجعيةحكومةالحاليةالش!يوعية

وتخالفه،منهاالسوفييتىالاتحادانتزعهاالتىبالأراضىتطالب

وتطبيقها.الماركسيةفهم!

يكونعندمامل!ضاجمااهيرياشجحامطلباتكونوالحرية

أصبحتمافاذا،السلطةصتمبعديرتأو،مطاردينالشيوعيون

غيرهم.علىحرامما،لهمحلالاالحريةأضحت،بابدبهمالسلطة

ومجازر،المهداوىِومحكمة،قايمعبدالكرمعهدوليس

الطبقةدكتاتوريةقصةماثم.ببعيدةعناالعراقفيالموصل

الطبقةاصبحتأنبعدوجودهامبررهووما؟هذهالعاملة

779الردمالمحكررالز
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الدكتاتوريةتكونإلا؟الحكمفي،الشعباغلبيةوهي،العاملة

العاملة؟الطبقةجلتهوفي،الشعبجيعإلىموجهةعندئذ

منذروسيا،فيتحكمتزالماالعاملةالطبقةدكتاتورية

والرجعية،،والقيصرية،الاقطاععلىيُقضَالم:ثورتهااعلان

نصىانبعد،وجودهامبررهووما؟ماذاأم،بعدروسيافي

ألا؟معاوالرجعية،والقيصرية،الاقطاع:الروسيالشعب

الدكتاتوريةأنإلىنبهناهمنحنإن،الشيوعيونالرفاقفليعذرنا

هيوإنما،العاملةالطبقةدكتاتوريةليستبهاينادونالتي

حكمقدالذيالحزبآ..الحاالشيوعيالحزبدكتاتورية

لكانوإلا،ونظمهمفاهيمهمعتناقضتونظمبمفاهيمالشعب

انتخاباتجرىولأ،بعيدزمنفنالدكتاتوريةالغىقدالحزب

فحسب.الشيوعيالحزبأعضاءعلىوقفاليست،حرةنيابية

والديمقراطيةالحريةإلىيُوصلأنيمكنكيفندريلاونحن

الشيوعي،الحزبأعضاءحريةتكونأنإلا؟بالدكتاتورية

علىالدكتاتوريةسُلطتالذين،الشعبأفرادبقيةوعبودية

رقابهم.

لاصحابهاملكاليستففلسطين،هذاالمعوجالمنطقوبنفس

والصهيونية.الطامعينالغزاةللصهاينةبل،الشرعيينالعرب

العربيالوطنيالتحريرحركةبيما،وطنيتحريرحركةإلاليست

عنيدافعونالذينالعربوالئوار،عدائيةعنصريةحركة

وتعايش،سمدعاةاليهودوالسفاحون،ارهابيونحقهم
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يقوممالاوكل،الوسيلةقيرفالغايةوهكذا..صلمي

هاعامكولجريدةكتبتلقد.واجبفهوبهإلاالواجب

نصه)9(.ماصفحاتهاصدرفي

فرصةيزكلمالسوفييتيالاتحادأنالكثيرونيعرفلاقد9

العربيةالاشتراكيةوالحركاتالنظممنلأصدقائهوأكدإلاتمر

منهامجزءهوإنماواصائيلالعرببينالسلميالتعايشأن

مقيدبالسلاحالعربللاشتراكيينموسكوتزويدوأن،صياسته

هناونحن."اسرائيلضدموجهاليسأنهأي..الاعتباربهذا

ضدموجهاليسالسلاحهذاكاناذا:نتساءلبدورنا

ثمنهندفعولماذا؟ياترىإذنموجههوصدرمنفإلى،إسرائيل

ورغيفنا؟دمنامن

العقلترويضهوالعروبةديارفيالاصاسيالشيوعيينعمل

وال!ح،بالتفاوض،كدولةاسائيلقبولعلىوتدريبهالعربي

،تكلموامااذا،يتكلمونفهمولذلك.معهاالسلميوالتعايش

ذكرأيعنيتغافلوناوويغفلون،ائيلىالإسالعدوانعن

العريى.للحق

الاستع!اريوالحل،الثيوعيالحلبينفرقمنفهل

يستخدمالشيوعيالحل:الوسيلةفيإلافرقلا؟الصهيوني

الصهيونيالاستعماريوالحل.الرجالويقدم،العقائديةالدعاية

،وعقيدةبأيدولوجيةعلينايدخلذاك..والسلاحالماليقدم

.م5691صة،حزيرادفي(9)
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وصلايطلبوكلاهما..وطائرةبدبابةعلينايدخلوهذا

ذهبنايريدوالغرب،الدافئةمياهنايريدالشرق..بليلى

نذهبالثرقومع،فلسطينبدوننبقىالغربمع..الأسود

احياناالغربفينسمعأنناالغريبومن.فلسطينمعناوتذهب

تناصر،وانيةولو،أصواتاترفعالمنظماتأوالأفرادبعض

لأن؟لماذا..مطلقاالث!رقفيذلكنسمعولا،قضايانافيحقنا

منأراحهمقدفالحزب،التفكيرمنالناسأعفىقدالث!رق

ي!راحةالفكرقلة"و،وجودهمنذ،عنهميفكروأخذ،ذلك

فيباسمهمينطقالذيهووالحزب.المتعارفونيقولكا

؟الاعصابتعبفم،والخارجالداخل

وأن،فل!طينننسىأن،مسالمينعقلاءكناإذا،إذنعلينا

ماركسبحمدنسبحوأن،مسلمونعربأننانن!ى

لنداءاتنستجيبوأن،واللينينيةولينين،والماركسية

يركاتنفوزحتى..عندناالشيوعيةالأحزابوتوجيهات

بعد،تلقائياذلكبعدياتيفإنهالحلأما.والشيوعيينمو!كو

صمرةالعربويصبغ،الرجعيةعلىويُقضى،الاستعماريزولأن

منتلقائياذلكبعديأتيالحلالأحمر..باللونوجوههم

يستحق،مضطهدمسالممسكينشعبفانهماليهوداما..نفسه

وطني،تحريرحركةفانهاالصهيونيةوأما.والمساعدةالعون

والآن،قرناعثرينمنذويستعمرونهالعربيحتلهكانلوطن

حضارياً،مشعلأفيه،يقيمون،منهميستخلصونهأبناؤهجاءه
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.اللألاءبنورهالثرقصينير

كما،المفارقةوجودمعمنطقولكنه.منطقأجل..منطق

المناطقة.يقول

الثواربزنودالايستقيمولنلا،منحرفأعوجمنطق

ومجتثونهمالقدر،نزولجيعاهؤلاءعلىينزلونالسمر،

الخبيث.الورماجثاث

وروسيا:نحن-9

والدولروسيامنإذنموقفناهوفا،كذلكذلككانفاذا

والماركسية؟ماركسمنايضاموقفناهووما؟الاثتراكية

احدىانهابل،العالمفيالكبرىالدولإحدىروصيا

وتقريرالعالماحداثفيتساهملذلكوهي،الكبريينالدولتين

التعاملعن،العالمدولمندولةلأيأو،لناغنىولا،مصيره

وتنسيق،والمصالحالمنافعتبادلأساسعلىولكن،معها

معهاتحطىء،قبلتناروصياتكونأنأما.معهاالعالميةالمواقف

اشارتأنىألثرعتناونوجه،أصابتاذاونميب،أخطأتاذا

منفردلأيولا،يامتنانرضاهالا،ذليلةتبعيةفهذه،بوصتها

صياسيا،تعاملايكونانيجبروسيامعتعاملنا.!ثعبناأفراد

ناثماستراتيجياً.وليستكتيكياًتعاملاًعقائدياً،وليس

بماعقائديجانب:جانبينعلىتعتمداشزاكيةتجربةلروسيا

اماباللينينيةيعرفبماتطبيقيوجانب،بالماركسيةيعرف
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،القادمالفصلفيذلكسيأقيوكما،أصلفناك!افهىالماركسية

ديننامعتتناقضوهذه،الجدليةالماديةالفسلفةعلىتعتمدفانها

،الدياناتجيعوتنكراللهوجودتنكرلأنها،الحنيفالإصلامي

جلةننكرهافاننالذلك،العلياوالمثلوالقيمالمبادىءوتنكر

التجاربكبقية،انسانيةتجربةفانهااللينينيةواما.وتفصيلا

التطورمرحلةفيونحن،منهانأخذأنيمكن،الأخرىالانسانية

ديننامعيتناقضولاوظروفنا،أوضاعنايوافقماالحاليه

نحتاجه،مافيهاكاناذا،أخرىإنسانيةتجربةكأي..وتراثنا

والروماناليونانمننأخذألم.منهعندنالبديلوجودولا

؟والهنودوالفرس

ضدنا،يكونواأنالااليهود،حتىأحد،ضدلسنانحن

لمنحن..ذلكعلىشاهدتاريخناهووهذا..أنفسهموضد

للتمتع،معناالعالمواشركناإلاشيئا،نبدعبدأناانمنذ،نبدع

الرقمللعالمقدمنافخر،ولا،نحن..الابداعبذاوالاستفادة

نحن..البحارويجوب،المعدنيصهركيفوعلمناه،والحرف

وينعمنعمالتيحضارتهوأسس،الطويةعقيدتهللعالمقدمنا

..وسلامعدلوانصار،وحقخيردعاةمْحن،ونحن..بها

..والعدلالحقمبدأمنتنطلقحين،وسهلاًبهاأهلاروسيا

الحقمبدأمنتنطلقحين،بهاويهلاًأهلاكذلكوأمريكا

دعوةأبواقإلافيناروسياترىألاأما.كذلكوالعدل

أمريكاترىألاأما..وأمانأمنوحزام،دافئةومياها،ودعاية
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لا،وألففلاعبور..وجسر0،وأرصدبزولا،إلافينا

بكرامتا،ونتاجرحريتنا،نئدأنمنعليناأهونفالموت

ارادةلاوتبعية،صوتالاصدى،والمهانةالذلعيشونعيش

جديد:عالمبناءفينسيركناإذا،ولغيرنالناأكرمذلك..حرة

عالم..المادةعلىتعلوفيهوالعقيدة،الإنسانفوقفيهالإنسانية

الناس،والسلامالرفهإلىويسعى،بالحريةويتغنى،الحقيقدس

بماإلاآخرعلىلإنسانفيهفضللا،مشطكأسنانصواسيةفيه

..خيرمنيداهقدمت

القائل:معنقولهذافيونحن

شيئأ،فقدتفقدالمالفقدتاذا

عظما،شيئأفقدتفقدالأرضفقدتواذا

.شىءكلفقدتفقدالكرامةفقدتاذاأما

..شىءكلنفقدأنمستعدينغيرونحن

301

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



الثالثالفصل

الماركسيةعلىأصْواء

ركسيةالماجذور-ا

ع!هيونيماركسيعناق-2

والاشمتراكيةالشيوعية-3

التنيوعيةانتشار-4

5-cL,.(الماركسيةئم

الماركسيةتقييم-6

نجماءتلاميذ-7
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ركسية:لمااجذور-1

إلىتنسب،للحياةونظام،للتاريخفلحفةالماركسية

الحاخامحفيد،ماركسكارلالجنسيةالألمانيالفبلسوف

سنة،المسيحيةماركسكارلوالداعتنق.ماركسمردخاي

لهيتعرضكانالذيالاضطهادمنهرباً،ظاهريآَ،.م4831

.ام818سنةماركسولد.أوروباشرقفيآنذاكاليهود

1سنةوتوفي A A Y)1(م

عبرماركسأنيثبتملمويى!ماديدليلمنعندنااجس

الماركسيةالنظريةمنأقوىالماركسيةبنظريتهاليهوديةعن

الماركسيةفيبإعلانهللأدياناليهوديةبمعاداةعبرفقد..ذاتها

للأقواماليهوديةمعاداةعنوعبر."الشعوبأفيونالدين"أن

وعبر"لهوطنلاالعامل)1أنالماركسيةفيبإعلانهوالأوطان

1(الطبقىالصراع"الماركسيةبتبنىللأغياراليهوديةمعاداةعن

الغبتوجدرانتهديمإلىاليهودحاجةعنوالعالميةبالامميةعبركما

فساداًفيهيعيثون،العالمإلىوالخروج،حولهمالمضروب

التياليهوديةالماديةإلافليست"الجدليةالمادية"أما.وإفسادأ

السماوية،والكتبوالرسلوالانبياءالإلهيةالذاتعلىاعتدت

،والأخلاقوالمثلللقيموزناًتقمولمالآخر،لليوموتنكرت

حسيه.ومتم،وصخس،ذهبعندهاالحياةلأن

هيجل،الألمانيالفبسوفعنالجدليةماركسأحْذلقد

13ص،الغاثري!اد،المهونةالوعةالعلالات(1)
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على،المثالبةقنترتهامنهاطارحاً،الفكريةبنواتهامنهامحتفظاً

أخذهافقدالماديةوحتى،الماديةلواءبذلكرافقاً،تعبيرهحد

عدلهاأنبعد،فبوربارخالألمانيالفسلسوفكلتالأخرىمي

اضزاكبتهفيماركسوتأثر.الجدلةالمادية!بأراءهلتلائم

الفرنسيينابهينالإشنرصتوغيرهبرودونالفرنسياكيبالإشتر

-هرتزلوأستاذأسماذه-هبسمواضيعنأخذكما.والإنجل!ز

الماركسية،فالنظربةوهكذااعزافه)12مجسبتفكيرهبأصلو

فلسفاتلعدةتجمسعاًإلالس!ت،واكطببقيالنظريبشقيها

وبى!،وقبلهماركسزصتفي،المثقفينبينشائعةكانتونظم

القيمة.فائص!ونظربةْ،الأسلو!5ِالجممإلافهالماركس

صهوفيا:رك!يماعناؤ-2

هبس،موشي،الصهيونيةبفلسوفماركس!!ارلا؟ضل

لقد.أفكارهكلتاًوكثيرأسلوبهأخذوعنه،.م1863صنة

هذامنأخذتلقد11:بقولهعلبماهبسبفضلماركسفاعز

واتفاق،التفكبردقةصتبهيتحلىلما،وقدوةليمثالآَالعبقري

وهيس."والسلوكالفكرثوريرجلإنه..عقيدتيمعآرائه

هيرتزلبهتأثرالذي"البهوديةالدولة"كتابصاحبهوهذا

الدولة"سماهالذيبهالخامسكتابهفييزدوا،كبيرحدإلى

شرحهانسوى،يذكرشيئأهيسكتابعلى،أيضآَ"اليهودية

إلصاقعلىصاعدتالتي،الصهيونيةالحركةعليهوأقام،وبسطه

81ص،يقالسارلمصدا(,)
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فعلكماتماماً..هيسالأصليبصاحبهوليسبهيرتزلالكتاب

الحركةعليهاوبنىوبسطها،شرحهاحينبالماركسيةلنين

وهيرتزللماركسأشاذآَيعتبرهيسفإنوهكذا.النئيوعيه

الكثير.الكثرالرجلاناستقىوآرائهأفكارهفصت.معاَ

وعملا،فكرآَ،الماركسيةفيالبحثبصددهنالسناو!ت

الكثيرةالكتببهتكفلتمافذلكعليها،ومامالهاوذكر

،الناسبينالدوليةالشيوعيةمساربصدد!صتوإنما،المتخصصة

ومم.وثناياهاأعطافهافيالخفيةالقوةومسار،مسارهالنتبين

الفصل،آخرفي،هذاإلىقصيرةعودةمنلنابدفلاهذا

الطريق.معالمبعضوتستبين،الصورةلتكمل

والاشتراك!ة:الضيوعية-3

تاريخ،البنتريةتطورلتاريحْسردهفي،ماركسلمح!م

هي:،أساعيةمراحلستإلى،البشرية

فييعيشالإنسانكانوفيها..البدائيةالمتناعيةمرحلة-ا

ولا،بيتبلا،والوحوشالحيواناتتعيشكما،الغابة

ولا،نظامولا،كاننوعأيمنمجتمعولا،أسرة

.الناسبينمشاعأكانشىءفكل..قانون

تدجينبتأثيرالقبيلةتكونتوفيها..الرقمرحلة-3

والصناعات،الإجماعيةالعلاقاتبعضونشأت،الحيوان

أسيادإلىالناسانق!مالمرحلةهذهوفي.البدائيةاليدوية

وعبيد.
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الزراعة،بتأثيرالعائلةنشأتوفيها..الإقطاعمرحلة

ونب.اليدويةوالصناعاتالإجماعيةالعلاقاتوتنامت

وضعتوبظهورها،والمدنالقرىظهرتالمرحلةهذه

وعلاقة،بالأرضالإنسانعلاقةتنظمالتيالقوانين

والسلطاتالحكوماتظهرتك!ا.بالإنسانالإنسان

أسيادإلىالمجتمعانقسموبذلك..الإقطاعيةالمحلية

.وأقنان

والقومية،،الأسرةنشأتوفيها..الرأسماليةمرحلة

بالآلةالإنسانتنظمالتيوالقوانين،المركزيةوالحكومات

رأسماليينإلىالمجتمعانقسمالمرحلةهذهوفي.وايإنتاج

.وعمال

الانتاجوسائلملكيةتلغىوفيها..الإشتراكيةمرحلة

وتزول،الخاصة(والمصانعالأرض)والصناعيالزراعي

العمالويتملك،الأرضالفلاحونيتملكبحيتْ،الطبقية

لتوالسلعة،يفلحهالمنالأرضوتصبح،المصالْع

الطبقةبدكتاتوريةيحكمالمرحلةهذهوفي.ينتجها

طاقته،حسبكلمن":المزحلةهذهوشعار.العاملة

.11عملهحسبولكل

تزول،مار!صستقدبرمجسب،وفبها..الشيوعيةمرحلة

.والأديانالقوممات،وتنح!الألصرةوتخلاشى،الحكومة

طاقته،حسبكل"صت:المرحلةهذهشعارويكون
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.أحاجتهحسبولكل

!ثيوعيةدولةاليومإذنالعالمفيفليسالتقسيمهذاعلوبناء

وأحزابدولجيعأإنهابل،واحدشيوعيحزبولا،واحدة

الدولاصمالإشتراكيةالدولعلىاليوميطلقوحين.اثزاكيه

الشيوعية،الأحزاباسمالإثزاكيةالاحزابوعلى،الشيوعية

لاولكنها،بالإ!ثتراكيةتؤمنوأحزابدولعنلتمييزهافإنما

الماركسية،أخرىاشتراكياتمعتتبناهاأو،الماركسيةتتبنى

عناليومبالشيوعيينيسمونمنيتكموحين.إحداها

ولم،بعدتطبقلما،نظريةمرحلةعنيتكلمونفإنما،الشيوعية

ماركس.خيالفيإلاترد

والمفكرينالفلا!فةمنكثيرعند،اليومالسائدوالرأي

دولمنكثيرفيالماركسيةتطبيقبعدوبخاصة،الإجماعوعلماء

قطتحدثلن،ماركسبمواصفات،الشيوعيةمرحلةبأن،العالم

الدوافععلىالقائمة،البشريةالطبيعةتخالفلاْنها،العالمحياةفي

مثلنلغيأنحاولنالوإذالأولىبالدرجةالفرديةوالحوافز

وزيافىةوالإبداعالخلقعنبالإنسانلقعدناالحوافزهذه

تطورتالتيالبشريةبالتجمعاتالارتداديمكنلاثم.الإنتاج

المشاع!ةإلى،وتومصعبإلى،أصةإلى،عانلةإلى،قبيلةمن

إلىالنيابالديمقراطيبالحكمالنكوصيمكلنلاأنهكما.ثانية

.المادةوثنيةإلىاللهبعبادةولا،سائبةفوضى
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ركسية:لمااانتشار-"

نأالمبادىء،منلمبدأولا،الفلسفاتمنلفلسفةيقدرلم

للفسلفةكانالذيالانتشارويعرعةالأثرنفسلهيكون

منواح!قرنخلال،بهاآمنفقد..الماركسيةوالمبادىء

،دولعليهاقامتلقد.المعمورةسكاننصفمنأكز،الزمن

الناسعقولإلىوتسللتثوار،بهاوتحرك،أحزابوتبنتها

قدسيةدونها،قدجةالبعضنفوسفيلهاأصبححتى،وأفهامهم

إلى:كلهذلكويرجم.الديانات

متكإملاًتفسيرأأعطت..متكاملةفلسفةالماركسيةأن-أ

الأثرنفسبذلكلهافكان،والحياةوالإنسانللكون

معتنقيها.نفوسنيالدياناتتركتهالذي

،الميلاديعشرالتاصعالقرنمنتصففيالماركسيةجاءت-2

أوروبا،فيأ!ثدهعلىوالاستعماريالصناعيوالتنافس

فبزوال،أالرأيطليةمراحلأعلىالاضمار"أنفأعلنت

ظلوينحر،للعمالالرأممالييناستنلاليزولالرأصمالية

الاستغلالبذلكفينتفي،المستعمراتعنالاستعمار

شعوبويستقل،الحكمالعمالويتؤلى،معأوالاستذلال

ذكرتكا،الجميعويعيش،بأنفسهمالمستعمرات

فيهينتفي،متجانسمتحابعالمفي،الماركسية

والرخاءالسعادةوتعمه،والحروبوالاستعبادالاستغلال

..موالسلا
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ايىد

بزعامة.،أم179صنة،الروسيةاكتوبرثورةوتامت

زخاًأعطتوبقيامها.المأركسيةأكتافعلى،لينين

الحربوجاءت.بهالتتقوىالعالمفيالشيوعيةللأحزاب

فيالشيوعيةالدولظهورعلىفساعدت،الثانيةالعالمية

ساعدتكما،السوفييتيللاتحادالمتاخة،أوروباشرق

التجربةنفس،تونجما،وتسيبزعامة،الصيندخولعلى

الماركسيةانتشارعلىساعدكلهوهذا.والمسار

وتقويتها.

والساحةجاءتأنهاأيضاًانتشارهاسرعةعلىصاعدومما

الماركسيةباضتحيث،المسيحيفالدين..خالية

بمثاكليهتمولاالماء،بملكوتيهتمدينوفرخت،

بعقدهم،أتباعهملاْهديناليهوديوالدين.الأرض

أنهمزاعمين،الناسعنبهونأوا،ثحعهمواحتكروه

الآخرهوفكان،الإصلاميالدينأما.المختارالله!ثعب

فيالأخرىالدياناتأما.عميقصباتفيأهلهبهيغط

غيرفانها،بعامةالأتمىالشرقوبلدانوالصينالهند

لايزالمنفيهامادامالحائر،الفراغتملاْباْنجديرة

العالميةالتربةكانتلقد..للث!مسويركع،البقرةيقدس

التيتلك،بالغيومملبدعالمفي،الماركسيةلرذادمهيأة

مصائب،إلاتمطرولا،استعماراًوترعداستفلالأ،تبرق

السيرفأغذتوشفاءها،دواءهاالماركسيةفيفوجدت

إليها.
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القبمفبهكانتزمنفيالناسجاءتالماركسبةفإنو!تلك-5

فالذه!..الماديةالقوىأمامومتقهقرهمهزومةالروحية

أطلىقد!طدْالتجريييوالعم،الجديدالعصرإلهكان

ولا،حستحتيته!مالاكلطريقةفيكاعحآَ،برأسه

تجدفم..نظريةأوقانونينتظمهولا،لتجربةيخضع

فيكااللائقةمكانتهاتحتلأنفيحرجأالجدليةالمادية

علىإفهابل،المعترضين!تأحداتجدلمحين،الصدارة

هاتفاً.مرحبأالكلوجدتفقد،ذلكمنالعكس

افىاركسببةمنلتجعل،مجتمعةالعواملهذهوتضافرت

فقدتقدالماركسيةأنومع.لمعتنقيهاالجديدالعصردين

كلتكثيرسقطتأنبعد،الأخاذالقديمبريقهامنكثيرا

المصكرأنقسمأنوبعد،العمليبالتطبيقالنظريةأعمدتها

التهمتكيل،واتجاهاتمدارسإلىبالماركسيةالشيوعي

المستويينعلى،الناسمنكثيريزاللاأنهإلا،لبعضها

ويتخذون،ويتدارسوتثا،بهايؤمنونوالشعيالرسمي

.الحياةفيوأسلوباًمنهجاًمنها

الماركسية:دعائم-5

الأولىالدعامة:دعامتينعلىالأصلفيتقوموالماركسية

الأصلوهي،والنهايةالبدايةفهي..الأصلهلألمادةبأنقولها

ولهذا.(الجدل)بالدايلكيتكقولهاالثانيةوالدعامة.والصورة

..الجدليةالماديةبالفلسفةالماركسيةالفلسفةعرفت
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ولذاتهبذاتهوجدالوجود،ماديالكونأنماركصءيرى

لا،المادةلأن،الأبدإلىكذلكوسيبقى،الأزلمنذ،عرضاً

ضمن،وتتحولتتطوروإنما،العدممنتستحدثولا،تفنى

قوةوجودعدمبمعنى..طبيعتهافيموجودةثابتةذاتيةقوانين

فيإرادةأوعلاقةأدنىلها،أوأوجدتهاالمادةخارجأخرى

ذلك،إلىبالإضافة،وماركس.إفنائهاأو،بقائهاأو،ايجادها

الذاقيتطورهافيوأوجدتهالفكرخلقتالتيهيالمادةأنيرى

الأحسن،إلىالحسنومن،المركبإلىالبسيطمنالصاعد،

مسبقة.إرادةأوفكر،أو،تخطيطبدون،بالمصادفةهكذا

الماركسية:بأننرىهذاومن

بل،ومدبرهالكونهذاخالق،إلهوجودبفكرةتؤمنلا-ا

خيالية،فكرةوتعتبرها،الفكرةهذه!نتسخرإنها

المتحضر،العصربانسانتليقولا،السذاجةفيمغرقة

.والتطوروالحسبالتجربةإلايؤمنلاالذي

بدون،وتعتبرها،كذلكبالدياناتتؤمنلاوهي-2

فيالنظرعنالناستصرفومخدرأ،أفيوناًاستثناء،

الأوهامفيالنظرإلىالأرضبخيراتوالتمتعمآسيهم

بالقضاءالواقعللأمروالاستسلام،الآخرةبنعيموالتمتع

لأن،والظالمينالظمعلىالثورةمنبدلأ،والقدر

الفقرفلسفتقدكلهاالدياناتأنتزعمالماركسية

مصراعيهعلىالباببذلكففتحت،والظموالبؤس
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ويستغلوا،مثونهاايمتطهلأنوالمتجبر+للطغاة

،أخرىتارةوبالتحريف،تارةبالتأويل،نصوصها

وسذاجتهم.الناسغفلةبذلكمشغلين

ومنطقاَ،عقلاًالمهوشةالجامدةللمادةالماركسيةوتجعل

،سكونبعدكلتنفسهاحركتالتيهيأنهاتزعمعندما

كيرمننفسهاوطورت،إرادةغيرمنأمرهاودبرت

موجود،أنا":صاحعندماوماركس..مسبقتخطيط

علىوأسبقيتها،المادةبأولويةآمنإنماأفكر"أناإذن

أيضاً.والروحوالنفسالفكر

فقوىولهذا"موجودمحسوسكل"أنتعلنوالماركسية

الحسيالدليليقملمالتيوالحقائق،عرفهافي،الغيب

فيوحقائققوىهيإنما،والتجربةبالملاحظة،عليها

الحسيةأطرهاضمتإلا،حساباتهافيتدخللا،فراغ

ولا،بالمثلتؤمنلافهيولهذا..المحسوسةالملموسة

العليا.بالقيم

فسرالذي،للماركسيةالثانيةالأساسيةالدعامة،الجدلأما

تحوَنبهفسركما،الستمراحلهفيالتاريختطورمارك!به

لحلماركس،وقيموقوانيننظممنفيهابما،البثريةالمجتمعات

الفلاصفةمنإليهسبقهمنكلآراءعنيختلفرأيفيه

اليونانفلاسفةمنكثيرالجدلعرفلقد.والمفكرين

فلاسفةمنكثيروعرفه.رأصهمعلىوسقراط،والرومان
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جدلبشكلعرفوه..هيجلرأسهموعلى،المحدثينأوروبا

فقد،أخرىحقيقةزاوجتإذاالحقيقةأنمؤداه،فكري

الكونفيحقيقةكلوأنثالئهوحقيقةالتزاوجهذامنيتولد

يعرففمماركسأما.بعدهالماوسببقبلهالمانتيجةهيإنما

يحدثالذيالتغيرأوالتطورأنبمعنى،الماديبث!كلهإلاالجدل

آترامنينتجإنما،حيةأوجامدةمادةكانتسواء،المادةفي

وخارجيةداخليةظروفضمن-نجهاالكميةالجزئةالتغييرات

يبلغعندما،كيفيةتغيراتإلى-الموادباختلافتختلف،خاصة

مثلاً،النارعلىيوضعالذيفالماء..حرجةنقطةالكميالتطور

حتى،الحرارةدرجةبارتفاعالكميةالجزئيةالتغييراتفيهأتترا

منفجأةيتحولحيث،الغل!اندرجةعندحرجةنقطةيبلغ

وكذلك.كيفيتحولوهذا،الغازيةالحالةإلىالسيولةحالة

آتترا،بيضحاضنةفيأو،الدجاجةتحتتوضعالتيالبيضة

بعدحرجةنقطةتبلغحتى،بالحرارةالكميةالجزئيةالتغيرات

جدرانهايك!ر،فرخإلىفجأةالبيضةنتحولحيث،يوما12ً

فيذلكمثلوقل.كيفيتحولوهذا،الحياةإلىويخرج،بثورة

ببويضةالذكرحونيةالتقاءوفي.شجرةأونبتةإلىالبذرةتحول

.وهكذا،وليدإلىوتحولها،الأنثى

من،المادةفييحدثتطورأوتفيركلباْنيؤمنوماركس

الامجاب:النقيضانفيهايصطرعوأنبدلا،الكيفإلىالكم

السابق،المثالفي،البيضةحالةففي..دعاهماكما،والسلب
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الغذاءمع،الإيجابعنصروهي،فيهاالحيةالخليةتصطرع

بمساعدة،نفسهالإيجابفيبني،السلبعنصروهو،الاحتاطي

فيذلكمثلوقل.الفرخيتكونو،السلبصتتدرمجا،الحرارة

بويضةمعالموجبةالذكريةالمنويةالحونيةالتقاءوفي،البذرة

يكلونماركسعندالنقبضفنقيض..هكذاهِ،السالبةالأنثى

وكيفاً.كمامنه!اتكوناللذيرتللنقيضينمغايراً،ثالثانفضا

المجتمع،إلىوالتطورالتغيرفيالصورهذهماركسوينقل

آتراالاسيادفظم..فيهتحدثالتيوالانقلابات:الثهطات

وانتقل،الأسيادعلىالعبيدثورةفقامت،العبيدمجتمعفيكميا

فيكمياًآتراالأسيادوظم.الاقطاعإلىبذلكالمجتمع

المجتمعوانتقلالأسياد،علىالأقنانثورةفقامت،الإقطاع

المجتمعفيكمياًآتراالرأسماليينوظم.الرأسماليةإلىبذلك

المجتمعوانتقل،الرأسماليينعلىالعمالثورةفقامت،الرأسمالي

عرففي،كلهاالثوراتوهذه..الاثتراكيطإلىبذلك

متطوركيفإلى،متخلفآمنالمجتمعاتنقلت،ماركس

بهتوقفت،الشيوعيةمرحلةإلىماركسجاءوحين.صاعد

سوىيزدفم،كيفإلىبالثورةالكمبتطورتسعفهولم،نظريته

قدتكونالطبقيةلأن،ثورةبدونيحدثذلكإن:قالأن

الطبقي،الصراعزالوبزوالها،الإيثتراكيةمرحلةفيزالت

حلاوةذاقمجتمعفيوالفرديةالأنانيةبذلكوانتفت

إذنفمالأبد،إلىالغدمنالخوفوتوارى،الاشزاكية

118
http://www.al-maktabeh.com



نشاء؟متىعل!هانحصلأننستطيعأشياءوادخاراستحواذ

رئيسية،دعائمعلىالماركسيةنظريتهماركسأقاملقد

نجملهافمايلي:

الظواهرجمهفيالأ!اسيالعاملهوالماديالعاملأن-ا

جمه!وأن،والإجماعبةالحيايتةوالتغيراتالكونية

انينقو5ِوقيمونظمفكرمن،الأخرىالعوامل

ثانإبةفرعبةاملعهِ،لهبالنسبة،هيإنما..وأخلاق

عنه.منبئقةأو،لهتابعة

ماإذا.الحتمصفةلهاتحدثالتيوالتحولاتالتغيراتوأن-3

وأتثا،الملائمةوالخارجيةالداخليةالظروفلهاتوفرت

حالةإلىالكمحالةمنوتنتقل،بثورةفجأةتحدث

ماركسألغىوبذلك.الحرجةالنقطةعندالكيف

واعتبر،البشريةوالإرادة،الإلهيةالإرادة:الإرادتين

.والظروفالأحداثتيارعلىطافيةتشةالإنسان

عنللبحث،الطبيعةممعراعهخلال-الإنسانوأن-3

بها.ويتطورالإنتاجوسائليطورأخذ-وأمنهعيثه

أيةفي،الانتاجوسائليمتلكمنأنإلىيذهبوهو

العبودية،عصرفيالقطيع-التاريخمراحلمنمرحلة

الرأسماليةعصرفيوالمصفع،الإقطاععصرفيوالأرض

فألغى..وأقدارهمالناسحرياتحتىشىءكليمتلك-

الذاتية.والمباثرات،الروحيةالحوافزبذلك
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كانتالتاريخمراحلمنمرحلةكلأنأيضاًيرىوهو-4

وبنا،،وكيفاَكأمنهاأرقىوأنها،مراحلمنسبقهالما

في،الأفضلنحوتسيربمجموعهاالبشريةفإنذلكعلى

مرضية،عزاتمنبالرغمصاعد،حلزونيبيانيخط

،هناكوأحياناً،هناأحياناًتحدثقدمحليةونكسات

ترتدلاولكنها،التقدمعنبعضهأوالبثصريةركبتوقف

وجهته.إلمطالحثبثالسيرعنبهتتوقفأو،الوراءإلىبه

الملكيةبنشإءنشأقدالطبقيوالصراعالطبقاتأن-5

والأقوامالأديانوأن.الانتاجلوسائلالخاصة

ومبادىءعقائدمنتح!هايندرجوما،والحكومات

لتلكعرضيةمظاهرال!ليست..وقيمونظموقوانين

بتلاشيوتتلاشىصتزولوأنها،الطبقيهالمجتمعات

الذي،الشيوعيالمجتمعفيالطبقيوالايشغلالالطبقبة

،والحكومات،والقوميات،الأديانفيهستختفي

وقيموقوانيننظممنعليهمتعارفهوماوكل،والأصرة

حاربهاأنبعد،المثالبةإلىماركسارتدوبذا.تقليدية

فيها.هوادةلاحرباً

الماركسية:تقييم-6

منهجبةوأخرىعلصةجوانب،شكولا،الماركسيةفي

المجتمحأءساض!شخصتفقد..والتقديرالملاحظةتستحقْ

وشعوب،داخلهالعمالونبهت،دقبقاَتشخيصاًالغربيالرأسمالي
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الرألطلمإتيقترفهالذيالجرمبشاعةإ!إخارجهالمسمَعمرات

هدفأنالقمةفائضفظرلةبشتاغد.وأ:لئكهؤلاءمجق

ذلكصببلفي3وأت،الربحهوالإلاج!تالرأسماليين

،المستعمراتخيراتوينهبون،الع!العرقيستقطرون

وذلك..الإقتصادبةالأزماتفيالإنتاخيدمرونأوويعطلون

اثمال!السلحنالرأسمالبهيقفطعهاورياادووة)3(فائض!بسببكله

أس!اقوفي،المحليةالسوقفيللبيعطرحونهاالتي

ساثبشكلالأصواقفيآيتراهذاالقيمةفائض.المستعمرات

نقدهيوإنما،منتجيهابأيديليستوأ:دانها،للبيعمطروحة

نأبمعنى..الحقيقين3كاأصحا،الرأمهـالينخزائنيْجمد

فيكسادمجدثوعندها.المالبيدهمنهوالسلعةصاحب

حبنئذ؟.متنترِكلتولاالأسواقتملأالسلعلأن،المحليةالسوق

وتشغبلالكاسدةالبضائعتصريفسبيلفي،الرأصماليونيلجأ

فبقل،الإنتاخبعضإهلاكأو،الأسعارتخفيصْإلى،المصالْع

وأ،الأجورتخفيضإلىيلجأونفإنهمولذلك.دخلهمبذلك

علىالمحافظةسبيلفي،معاًايإثنينأو،العملساعاتزيادة

فيتفيدقدالأساليبهذهمثلأنإلا..الربحمنمع!مستوى

القوةتخفيضيعنيالأجورتخفيضلأنمؤقتاَ،الحالاتبعض

اللعةقمةماركصحددلغد.وقيمتهااللحةسعربينالفرقهوالقمةفالْض)3(

اللعهفهتاعالديالعرصتأتلبالطهعوهو،إنتاحهافيبدلالديالحهدكلقدار

أصاروتحدد،الخارةتؤمماالتي،الحرالاتَمادمجتمعاتيى،عادةالأسواقلى

اللع
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القيمة،فائضزيادةيعنيالإنتاجوزيادة،الع!العندالشرائية

..الأزمةتحدثوعندها.الأصواقفيالبضائعكسادوزيادة

الرأص!اليونيلجأولذلك،كاسدةوالبضائع،نمفلسهِفالع!ال

منيضعفذلكوكل،كلياًأوجزئياًالعمالصتالاستغناءإلى

يجدفلا..الكاسدةالبضائعتكديسفيويزيد،الثرائيةالقوة

مضايقاتمنبهايتخلصون،الإستع!اريةالحربلاإليونالرأيط

السلعويهددون،بالدماءالمصانعيهددونأخذواالذين،العمال

أسواقاًبالحربيفتحونفإنهموكذلك،والإحراقبالنهب

فيالقيمةفائضفيهايصرفون،المستعمراتفيجديدة

فإنهم،اْخرىجهةمنوأما،جهةمنهذا.المحليةالأسواق

علىيساعدماالخامالموادمنالمستعمراتأسواقفييجدون

وهكذا.الأسعار)4(بأرخص،عمالهموإطعام،مصانعهمتشغيل

وبينالإمبرياليالرأيمماليالتطوربينالقيمةفائضنظريةربطت

ينتفيالاستعمارأنماركسقرروهكذاالاستع!ار.

لأن،الإشتراكيالإنتاجفيقيمةفائضلاإذ،بالإشتراكية

زادفكلما،السوقفيأسعارهامعتتطابقالمنتجةالسلعقيمة

الث!رائيةوالقوةالرفاهيةوزادات،المنتجيندخلزاد،الإنتاج

لديهم.

منهجهاففيها..امجابيةأخرىجوانبالماركسيةوفي

إنماباْنهميظاهرون،الإضعارلةالحربطبرليدتونحين،الرأسمالينأنإلا)4(

والحضاروالدينالغيلةونثر3،امبراطو!ياأمجادعلللمحافظةذلكيفعلون

..المتخلغةالمتمراتشعوببين
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سلمِ.منطقيمنهجوهو؟الأشياء،اهرالظإتفسبرفيالجدلي

بالعاملحصرهأنهالمنهجهذافيماركسعلىيؤحْذومما

أبضاوفيها.واستنتاجاتشروحصتبجملمالاوحمله،المادي

؟لى!أخيرا،وفيها.ونتائجأسباباَ،راتللثهِدقيهتتحلبل

حتى،ناشئةصناعةالرأسمالكانأنمنذ،الرأسمالبةتتبه!،آخرآ

ادصا!الكبعبرةالمصاعفيهالتهمت،إمبرلالباَرأسمالاأصبح

؟بتتح!3،احتكاريةوكارتيلاتْتروستاتبشكل،الصغبرة

..وايإنقاتوالمس!تعمراتوالعمالوالمصنعالمال

عا!!طفايظيركان،وقالكتبماكلفي،وماركس

..المستعمرىتوالمفصطهدبتعلىوحرباَ،والمستغلينميهنالمظلو

عالمفي،صادة!ةحثيثةمتابعة3ْوأضراهةلاءتابعههناوكلت

النظريةانتشارسعةجاءتهناوكلت..مضطهدمستذلمستغل

لى.لأهِابالدرجة،الماركسبة

إجالهفبم!تعليهاماأما،للماركسيةماأهمباختصارخذا

بمايلى:

المادة،وأفضليةبأسبقيةتؤمن،أملفناكا،الماركسية-ا

الله،وجودتنكرفهىولهذا..والروحوالنفسالفكرعلى

إرادةالجامدةللمادةوتجعل،الأديانلجميعوتتنكر

قانونهوالذيالسببيةقانونبذلكمنكرةوفكراً،

فيه،ومنفيهبما،الكونهذاأنيعقلفكيف..علمي

أمورهيدبروأنه،عرضأهكذاولنفسهبنفسهوجدقد
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الذي،الدءتأنتزعمالماركسيةفإنوكذلك؟بنسفه

رجعى.نحدر،والعدلوالخيرالحقعلىيحض

كماتبالأزلالكهرزوجودبدايهالماركسيةحددت

غبرنفطتانوالأبدوالأزل.بالأبدنهايتهحددت

بالزمانمحدودنكهِبهمايحددأتيم!تفكيف..محددتين

؟لمكانوا

ةضروصكانميةالقهنشْوءأنالماركسيةزعمت

بانقالوستذوب،الرأسمالبةتطوراقتضاها،اقتصادية

الزعههذاكأطليثبتومما.الشبوعيةالمرحلةإلىالمجتمم

الدولوجعالسوفيتىالاتحادفيتأصلتقدالقوميةأن

ذاتها.بالماركسية،بالماركسيةتد!تالتيالاشتراكية

أسايص!علىتقومالعالم!بالشبوعبةالأحزابفإنوكذلك

القوميةالمطاممبسبببينهاتنشأالمنازعاتوأن،قومى

نزاعوماالعقائديةبالخلافاتتنشأممابأكثروالوطنية

الحدودعلىنزاعإلاالأصلالسوفييتىالاتحادمعالصين

المعسكردولممالسوفييتىالاتحادنزاعوما.الإقليمية

قومى.نزاعإلاالشرقى

وكيف.بالشيوعيةستذوبالأسرةأنكذلكوزعمت

نأ،ةخيربعواطفبأولادبأنثىذكراًتجممالتي،للاسة

مشاعيةإلىالجنسيةالعلاقاتتتحولأندون،تذوب

قوالبفيالإنسانيةالعواطفتتحجروأن،جنسية
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،اليوميعانيماأكثر،يعانيالفربإن؟جامدةاسمنتيه

فيوتلات،ذابتوقدبهافكيف..الأصرةتفككمن

ماركستوقعهماالعمليةالتجربةخيبتلقد؟الناسحياة

وقويتاتأصلتافقد،والأصةالقوميةذوبانمن

تضعفا.ولم،بالماركسية

وإن،ونحن.الطبقيوالصراعبالطبقاتيؤمنوماركسه

ماكثيراوالسلطانوالجاهالمالأصحاببأننؤمنكنا

الضعفاءاستغلالفيوسلطانهموجاههممالهميستخدمون

يمكنلاالمجتمعبأننرىذلكمعأنناإلا،واستذلالهم

حديآتقسمامتصارعهطبقيةئرائحإلىيقسمأن

أساسعلى،ككلإليهينظرأنيجبفالمجتمع..جامدأ

يقسمأنيمكنالذيالوحيدوالتقسيم.متكاملةوحدةأنه

الحقأنصارأو،والطالحونالصالحونهو:،المجتمعإليه

وأجنسيانماءأيعنالنظربفض،الباطلوأنصار

وصفهممنبينمنأنوسنجد..اقتصادكطأوطائفي

منبينومن،صالحينأناساًالمستغلةبالطبقاتماركس

عثمانيجهزألم..طالحينأناصآالمستغلةبالطبقاتوصفهم

ألم؟العسرةجيشالأثرياء،كبارمنوهو،عفانبن

الفلاحين،علىأرضه،إقطاعيوهو،تولستوييوزع

،والجاسوس،الخائننعتبرأنيمكنناهلثم؟مقابلبدون

معونعدهم،مغدورين..والمرتشى،والمهرب،والعميل

125

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ولارأسهـالينليسوالأنهمإلالسببلا،المستغلةالطبقات

الإتطالح؟الرأسمالبةصتندافملابذلكخكلت؟إقطاعيين

ضم5ِسبيلفيوإنما،استغلالييناقتصاديينكنظامين

بجدثالذيالصراعأنعلىوال!دليل،نصابها!الأمور

اكطهليبينوالنتر،الخيربينعادةينشأإنماالمجتممفي

الخبرممكانفصت..والعبوديةالحريةبينوالجمود،

أهِالاجماعىموقعهصتالنظربغض،والحريةوالتطور

ممكانوصت.الصالحبهبنصنفهو،الاقتصاديأوالسياسى

أبضاً،موقعهصتالنظربغض،والعبوديةوالجمودال!ثر

الطالحين.منفهو

لهليسمتصارعةطبقيهشرائحإلىالشعبتقسيمإن

وإهدار،الوطنيةوحدتهتفسيخ:هيواحدةنتيجةإلا

بطبقةمايسمىتنثأألم،ثم.وراءهلاطائلفمِاطاقاته

بديلاً،الموظفينوكبارالمديرينطبقة،البيروقراطية

؟الطبقاتالغتالتىالأقطارفي،المستغلةللطبقات

الفكريالجهدبمقدارالسلعةقيمةحددوماركس

،الندرةبذلكمتجاهلأ،إنتاجهاف!بذلالذيوالعضلى

فيلاتساويكانت،نادرةأثريةنقدفقطعة.والإبداع

عرففي،اليومهى،فلوسعثرةمنأكززمافها

نإ.دينارالآفعتنرةتساويالآثار،وعلماءالمؤرخببن

تساويلا،الخشبمنمقعدوألف،البصلمنطنألف
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شاعرقريحهبهاجادترائعةقصيدةالزكلتجيدوني

وأ،موهوبفنانأناملرسمتهافنيةلوحةأو،مطبوع

عقلعنهماتفتق،فلسفيةنظريةأو،علميأقانوناً

الندرة..والفلسفةوالأدبوالفنالعم..عبقري

للبيمتعرضسلعاًليست..والإبداعوالذكاءوالعبقرية

وقيمةسعرلهاوالغرائز،والشهواتالبطونأسواقفي

الربحعنيبحثونالذينللتجاريمكنولا،قيمةوفائض

نقدرأنإذنيمكنفكيف..ويفهموهايقدروهاأن

إنتاجها،فيأقولولا،وإبداعهاخلقهافيالمبذولالجهد

تقديريمكنكيف؟عليائهامنوأنزلها،قدرها!تفأحط

سنواتأو،تجللحظةيكولنوقد،المبذولالجهدهذا

والتقمىوالبحثوالاستعدادالإعدادمنطويلة

والفكر؟

مماإذا،ماديةأشياءوالقيمالأفكارماركساعتبرلقد

كالكلمةفالرصاصة..بهاوتاْثرت،الجماهيرحملتها

فوقالفكريحملبذلكوماركس.مادةكلتاها،الثورية

بالفكر.يساويهامجيث،المادةقدرمنويرفع،يحتملما

،القتالميدانفيالرصاصةعملتعملالثائرةالكلمةإن

أما،معنىاللسانوعلىالدماغفيتبقىالكلمةأنإلا

.جامدةمادةالبندقيةفوهةفيفتبقىالرصاصة

طبقة،الصناعةعمالهم،ماركسعرففي،والع!ال
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صواهمدون،المؤهلونهموهم.الكادحينالبروليتاريا

،الثورةلتفجير،والمثقفينوالتجارالفلاحينمن

العالمثوراتجيعجاءتلقد.المجتمعوتغيير،وقيادتها

فقد،ماركسلتوقعاتمخيبة،خاصةبصورة،الثالث

ثورةقامتلقد..الأكبرالعبءفيهاالفلاحونحمل

..فيتناموثورةكوبا،وثورةالجزائر،وثورة،الصين

الفلاحينلأن،الأولىبالدرجة،الفلاحينأكتافعلى

..ولاالمظلومالمستغلالعنصرالثالثالعالمفييشكلون

تاريخيستعرضوهو،ماركسبالعنغابكيفأدري

منيكلونوالمفيهابالثوراتقامالذيأن،العالم

السبقعصااعطىوقدبهفكيف..البروليتاريا

الوجود،عالمإلىهذهظهرتأنبعدللبروليتاريا،

وهو،نفسهماركسكانوهلعداها؟ماواستبعد

مأ،البروليتارياطبقةمن،وزعيمهاالماركسيةفيلسوف

وعدمبالتخاذلوصفهاالتي،الوسطىالطبقةمن

؟المنثاةالياقاتأصحابرجالهاوصمى،الاستقرار

يفجرلاوحدهالظمأنماركسبالعنغابلقد

الظم،مجتمعةعواملأربعةيفجرهاالذىوأنه،الثورة

وشعروا،الناسظمإذاإلاتقوملافالثورة..فهاواحد

لهمخططتواعيةمخلصةذِادةبينهممنوبرزت،بالظم

لاوتضحياتمصممةلإرادةهمتحركواثم،وقادخهم
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:الأخيرةالثلاثةوالعوامل.أهدافهمتحقيقسبيلفي،تحد

وإرادة،الواعيةالمخلصةوالقيادة،بالظمالشعور

طبقةدونبطبقةولا،كيرهادونبفئةلاتختص،التضحية

أتا،مخلصمضحإنسانلكلمشاعهيوإنما،أخرى

المجتمع.فيموقعهكان

الماديةبالعواملوالسلوكالأخلاقماركسورب!

بقيميؤمنلاالمضطهدالفقيرالمحتاجفالإنسان..أيضأ

وفقرهحاجتهبسبب،أخلاقملوكهيضبطولا،مثلولا

،المعدةمنبعهاوالأخلاقوالمثلالقيموكأن،واضطهاده

والفقرالحاجةبأنالقويايمانناومع.والعقلالقلبلا

توازنهمبعضبعفالناستفقدقدعواملوالاضطهاد

العواملليستالعواملهذهأنإلا،والنفسيالعقلى

هناكإنبل،وصلوكهالإنسانأخلاقتحددالتيالوحيدة

منهاأقوىبعضهاذلك،تفعلكثيرةأخرىعوامل

بسلوكذلكعلىوندلل..والتربية،والوعي،كالإيمان

فهلاقتصادياً..المتقدمالغنيالنربديارفيالناس

مصدرها،والانحرافالشذوذهل..والرذيلةالجريمة

الجرائمإن؟الأولىبالدرجةوالاضطهاد،والحاجةالفقر

منكئيرفيمنهاأعلىوكيفاً،كأ،هناكوالرذائل

الإيمانلفقدانإلآَلسببلا،المتخلفةالفقيرةالبلدان

الصحيح.والتوجيه
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إلىدعاحين-الغريزيةالإنسانيةالدوافعماركسوتجاهل01-

،الإنسانفيكريزىشبىء،التملكحب.التملكشيوع

ولكن،وأنظمةبقوانينطغيانهمنالحدأوتحديدهيمكن

عدمفيماركسممنحن.كبتهأوالغاءهيمكنلا

استغلالفي،نوعهاكانأتاً،الانتاجوصائلاستخدام

بينمابالفصليعالجلاذلكولكن،واستذلالهمالناس

بالقوانينالاستغلالأظافربتقليمبل،والمنتجالإنتاج

يعطىأنلايمكن،إنسانأي،الإنسان.المناسبةوالنظم

ممالشخصيةحوافزهتلاقتإذاإلاماعندهأحسن

طاقاتهجيدأيعرفإنسانوكل.المجتممطموحات

وإفادةثفسهإفادةفيجيدأفيستخدمهاوميولهوقدراته

المعاشيةأحوالهتحسينفيالإنسانيمعىوزيادة.مجتمعه

يكونإلا،أن،المجتمممصلحةمميتناقضلاالشخصية

كسبسبيلفيالمجتممنستغل،ضارةعلبيةأنانيةذلك

شخمى.فردبما

التطبيق،عند،الاشتراكيةالدولاكتشفتلقد

!طعةلهفعينت،بالأرضالفلاحتربطالتىالعاطفة

الفردبةالحوافزاكتشفتكما،لصالحهيستغلها،خاصة

ت!معينةنسبةوالعاملللفلاحفعينت.الإنتاجفي

.وهكذا،منهمعينأحداًعملهفييتجاوزحين،الإنتاج

قتا!إن.كيرهبعينىلا،بعينيهالكونيرىإنسانفكل
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-11

يقهِدقدالإنتاتفيالفرديةالشخصيةوالدوافمالحوافز

التطبيقاتكلتكثيرفشلوليس.واللامبالاةالإهمالإلى

فيالذاتيالتسييركفشل،الزراعىالمجالفيالاشتراكية

..المتحدةالعربيةالجمهوريةمصانموتاْميمالجزائر

إلا،الشيوعيةالدولفيالتعاولْيةالمزارعبعضوفشل

إليه.ذهبناماعلىدليلأ

لح!اية،العاملةالطبقةبدكتاتوريةنادىوماركس

أعداءكلت،الاثزاكيةنطبيقبدايةفيوبخاصة،النظام

نألنايحة!ألاولكن.والخارجالداخلفي،النظام

مثا!علىمضى،مثلأالسوفييتىكالاتحادبلدفي،نتساءل

زالتوما،عامأوستوننيفاًفيهالدكتاتوريةهذه

يخافمم:نتساءلأنلنامجقألا..مثرعةعصاها

ويمتلك،عظمىدولةوهوالخارجفيالوفييتىدالاتحا

الذريةالقنابلفيهابما،الأسلحةأنواعأخطر

وقد،الداخلفييخافومم؟والنيزونيةوالهيدروجينية

؟الأعماقفيجذورهالنظامضرب

الشيوعة،الدولفي،الحزبالدكتاتوريةهذهأعطتلقد

اللجانوأعطت.فيهويتحكمبمفردهالث!عبيحكمأنفيالحق

نأفيالحق،السياسىالمكتبرأسهاوعلىالعليا،والمكاتب

وهو،المكتبهذاسكرتيروأعطت.فيهوتتحكمالحزبتحكم

الحزبفيويتحكميحكملأنالحق،الحزبصكرتيرأيضاً
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وإلا..دكتاتورياًحكماًبمفردهالبلاديحكموأن،معآَوالحكومة

رئيسجاءكلما،بريجنيفحتىستالينمنذنفسر،فكيف

رأسهاوعلى،التهمبشتىسبقهمناتهم،جديدوالدولةللحزب

عامةأصبحتالظاهرةهذهأنحتى،الدكتاتوريالفردحكم

نجتيماوتىأرملةمحاكمةوما.الث!يوعيةالدولكلفيشاملة

كله.ماووعصرلماومحاكمةإلاالصينفيعهدهوأساطين

في،الرفاقأحدأنالصددهذافيمايروىطريفومن

بعد،مكشباًسؤالالخروشوفدس،العشرينالشيوعىالمؤتمر

أين:فيهقال،ستالينرأسعلىالهيكلخروشوفهدمأن

الخاطئة؟الممارساتهذهمثليمارسستالينكانحينكنت

عن،كعادتهدرامىوبأملوب،مراتعدةخروشوفوسأل

منه.خوفاًهويتهعنيكشفلتبأنهيعموهو،السؤالصاحب

كنتلقد،الرفيقأيهاقال:بطائلخروشوفيفزلمفلما

وضاع.مكافيفييقفستالينكانيوم،مكانكفيأجلس

والتصفيقالضحكمنعاصفةوسطوالجوابالسؤال

المؤتمر.فيالمتواصليهن

النظامهذافيمقبولةأومعقولةالدكتاتوريةهذهتكونقد

لوحددتفماجذرياً،انقلاباًالمجتممفييحدثنظامكلوفي

علىالنظاملإرساءاللازمةالفترةهي،مناسبةزمنيةبفترة

مسلطاًسيفاًهكذاتبقىأنأما،أعدائهمنوحمايته،قواعده

الطبقةأليست.بعينهالخطرهوفذلك،الشعبرقابعلى
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فم؟الشوعةالدولفيتح!3التيهي،الأكثربةطبقة،العاملة

الأقلسة،ميتالأكثريةتخافهل5ِ؟الدكتاتوريةاستمرارإذن

ش!ا؟ردكتات!عليها!علىت

منهمأينجدد!قياصرةالنترقىالمعسكرفينشألقد

ةدمحدوطبقةإلاعادةتخدملاالدكتاتوريةإن؟الأمسقاصرة

الشعبتخدملالكنياهِ،معبنينأفرادآأوفردآأو،معينة

.الالأحهمنحالأيفي،بعامه

-13

-13

باللهِنتهدعهِضن،رةللثهِدعاكلماكانوماركس

لاف.أعالأمهمنعيهالشيهل!ننالله3ِصذاو..الأحمر

للثورةحدالهالخبارنانلكهفْدوالدمالسلاحبأنننكر

ةللتهطأخرىخياراتهناكأنإلا،الأحمانبعضفي

فصظعم..لهمابدائلالأجانصتكثيرونيتكونقد

دفاعاإلاقطسلاحآ3صمحيافيمجملوالموالرسلالأنبياء

أعمةقالبنتريةحياةفيفجرواهذاومه،،العقيدةعن

ثوراتالآخرهوبفجرألموالعم.وأدومهاالثورات

عنانإلىالحضيض!تالبشريةنقلت،وثورات

.؟السماء

الفطمصفةنظريتهفيماجاءكلأعطىوماركس

..والخطلالخطأعنمنزهذلكفيوكأنه،والحتم

فهم..الشيوعيونويسيرساروالمنثلقالعقليةوبنفس

جهلةعداهموما،والمثقفونوالتقدميونالعارفونهم
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إنسانكل؟وعنجهيةافتئاتهذافيأليس.رجعيون

،عندكتكهرزقدوالحقيقة.والصوابللخطأمعرض

لاكلتوجل..عنكمامغيبةكائبةحتىأو،غيركعندأو

صتفأسفطت،العمليةالتجربةجاءتلقد.يخطىء

مجاللا،الأساشةأعمدتهاكلتكثيراًالماركسيةالنظرية

إذ":شعارهلينينرفمأنولدرجةهنا،لذكرها

.ا/المتبمهوفالتطبيق،بالتطبيقالنظريةاصطدمت

بالاضتراكبةاشتراكيتهميصفونمايزالونالشيوعيون

ف!لى.والشعوذةبالدجلعداهاماكلدامغين،العلمية

الماركية؟بهتؤءتالذبمطبالجدلحتىجائز،هذا

ديارفي،بالنظريةالعلميةالتجربةبعدتلقد

ذلكومم،الأصليةمنابعهاعنبهانأىبعدأ،الغرب

النظرية،مجترونالئالثالعالمفيالشيوعيونبقىفقد

يرددونيزالونماإ:3..يراوحونأماكنهمفيوهم

..التجربةوفطتها،الزمنتخطاهاقدومفاهيم!ثعارات

،الطبقاتصراع،العاملةالطبقةوحدة،العالميةالثورة

،الشعوبأفيونالدين،العاملةالطبقةدكتاتورية

إلىوما،الاصةزوال،بورجوازيةظاهرةالقومية

حيثهموبقوا،حولهممنشيءكلتطورلقد..ذلك

علىأنفسهموزعواأنسوىيفعلواولم،جامدينهم

شيوعىفهذا،وحكوماتأحزاباً،العالمئ!يوعي
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الشيوء!االحزبيؤيدهذا..صينيوذاك،روسي

..وهكذا،يشجبهوذلك،الإيطالي

التغيراتأنمعلناً،التاريخيةبالحتميةماركسوآمن

الأسبابلهاتوفرتماإذاتلقائيأ،تحدثالاجماعية

لإرادةاالحائطبعرضضاربأ،المناسبةوالظروف

ليسالإنسان.الأخرىالإنسانيةوالعوامل،-لبشرية

الماءتبخرعليهليطبق،ذاتيةبقوانينيعيثىجاداً

يعيشحيواناًليسأنهكما.بالبرودةوتجمدهبالحرارة

منذيتغيرلمالذي،الحيوانأسلوبعليهليطبقcبنرائزه

هوكائنالإنسان.والصيدالافزاسفي،الحيوانوجد

يستجيبأنقبلهوإرادتبفكرهيعيشمريد،مفكر

كيرها،قبل،والإرادةبالفكر،وبما..وكرائزهلنزواته

التاريخ.وصنم،ومجتمعهحياتهوطور،نفسهطور

نجفسه.مصيرهيصنع،اللهبعد،والإنسان

فيه،ومنفيهبما،كلهالكونأنإلىذهبوماركس

كل9الكونأنمم،العلاقاتمتنافر،الجوانبمصطرع

تتكاملوالزبةوالماءوالهواءفالشمس."متكاملنحتلف

وعلى،النباتبذلكفيعيشمقدور،انسجامفيمعأ

كانولو.الحياةمسيرةوتتكامل،الحيوانيعيشالنبات

ودمرت،لتفجرتبروتونهامممتنافراًالذرةالكزون

..الذرةتفجروبهذا..حولهاماودمرت،نفسها
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،الصراععليهسيطر،حديفكرالماركسىالفكر

لقد.والعبثيةالعرضيةعليهسيطرتكما..والدم،والثورات

الصناعية،عشرالتاسمالقرنظروفعلىنظريتهماركسأقام

صفةوأعطاها،والتقدمالعمثوبوألبسها،قوانينمنهافصاغ

الكونأسارجمبملتفسيرصالحةأنهاوزعم،والشمولالديمومة

الجدليالمنهجيخالفوهذا..ومكانزمانكلفي،والحياة

أقلفينظربهأعمدةمعظمتهاوتولهذا.منهجاًاتخدهالذي

وتجارباللينينبةالتجربةوجاءت،الزمانمنواحدقرنمن

لقد.الصحيحنصابهافيالأمورلتضمبعدهمنالشيوعيين

المادىالعنصروضمحين،صغيرقمقمفينفسهماركسوضع

!ب،البدايةمنذ،وقموبهذا،تغييرأوقيمةلكلوحيداًأساساً

التالية:لأخطاءا

واستنباط،نظريةلبناءوسيلةالتاريخماركساعتمد-ا

الحقائقمنفيهليس،معلومهوكما،والتاريخ.قوانين

قوانيناستنباطفيعليهاالاعماديمكنماالثبوتالقطعية

التى.الإنسانيةالعلوموكل،التاريخلأن،ثابتةعلمية

ترتقىأنلايمكنوالإحصاءوالروابةالخبرعلىتعتمد

النظرياتأو،العلميةالبحوثمرتبةمنلأكثر

التقديرية.الظنيةالافتراضية

منه،معينةفترةعممقدفإنه،التاريخعلىاعمادهفيوحتى-2

أوروبافيعثرالتاسمالقرنفترةهىمحدد،مكانفي
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مناقضوهذا.كلهاالتاريخعصورعلىعممها،بالذات

العلمىفالقانون..أملوباًاتخذهالذيالعلمىللأسلوب

تشذأنبدون،يتناولهاالتىالحالاتجيعيشملأنيجب

الظنيةالنظريةمستوىإلىهبطوإلا،واحدةحالةعنه

وتجربةبحثإلىمجاجةهىالتىالفرضيهأو،التقديرية

وتحقيق.

ونفوسهم،الناسحياةفيالدينأثرماركسإههـالإن

وأثر،ومشاعرهمعلاقاتهمفيوالوطنيةالقوميةوأثر

طوح..وتطلعاتهمعطائهمفيالعلياوالمثلوالقيمالأخلاق

الخيروعناصر،الحقيقيةالناسحياةعنبعيداًبنظريته

عند،النظريةاصطدمتولهذا.وفيهمفيهاالمَوةومنابم

لقد.الخاسرةهىفكانت،والمفاهيمالقيمبهذه،التطبيق

فيبذلممابالركم،الدينإلىالشيوعيةالمجتمعاتعادت

البابازيارةوما..وجهودمحاولاتمنعنهإبعادهم

وما،الفاتحيناستقبالهناكواستقباله،لبولندةالأخيرة

إلا،مجتمعهملعلمنةالسوفييتىالاتحادمسلمىمقاومة

فقد،والوطنيةالقوميةأما.الحميدةالعودةلتلكصورٌ

ولم،القائمالشيوعىبالنظامتأصلتأنها،سابقأذكرنا

عقبيها.علىتنكصولم،ترتد

فيوالعرضيهبالأبد،ونهايته،بالأزلالكونبدايةإن

غيركلاموغيرهذلككل..علاقاتهفيوالعبثية،وجوده

Irv

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


كيرنقطتانوالأبدالأزللأن،علمىولامنطقى

لاوالعبثية،محددأشيئأتوجدلاالعرضيةولأن،محددتين

لكلأليس.والتدبيرالصنممحكمكونفيعلاقاتتقيم

أليس؟هدفمنمسيرةلكلأليسموجد؟موجود

علىدليلخيرماركسوحياة؟ونهايةبدايةشىءلكل

هكذاوجدكوننظريةووضموماتولدفقد،ذلك

هكذايسيروسيبقى،الأزلمنذ،وبذاتهلذاتهعرضاً

لم،ماركسكونهذا.!.الأبدإلىوبذاتهلذاتهعرضاً

والعبثيةالعرضيةكانتلو.ماركسخيالفيإلايخلق

لأن،كلهالعملسقطإذن،وعلاتاتوجوداًالكونتنتظم

بقانون،الأشياءتنتظمالتىالثابتةالعلاقاتفييبحثالعم

..لابأس؟أمثلةتريدونهل.السببية

وأنلابدالأولالاشتراكىالمجتممبأنماركستنبأ

وأن،ألمانياأوكإنجلترامتقدمةصناعيةدولةفييظهر

روسياثوراتوجاءت.البروليتاريابذلكسيقومالذي

بالئوراتقامإذ،لتوقعاتهمخيبةوغيرهاوكوباوالصين

للطبقةاحتياطياًماركسعدهمالذين،الفلاحونفيها

أنهمأو،والتغييرالثورةضدأنهمأى،المستغلةالرأصمالية

تقدير.أقلعلى،لهامعوقعنصر

العشرين،القرنفي،والتكنولوجياالعمتقدمقلبولقد

نأقطبخلدهيدرفم،المرحلىالتطورفيماركسمفهوم
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ذلك.بسببالع!العليهاحصلالتىوالامتيازاتالحقوق

هذجعلت،يسمونهكماالحر،العالمبلدانفيوبخاصة

المجتمعاتجعلتكما،الاشتراكيةمنتقربالمجتمعات

إلىالثرقيةألمانياعمالهربوما.الرأسماليةمنتقربالشيوعية

اليهه!دوبخاصة،التنرقيالمعسكريهودوهجرة،الغربيةالمانيا

ذلك.علىحيدليلإلا،أمريكاإلى،الروس

الشيوعيةالدولبينحالياًالقائمالصراعيهدمألا،ثم

كلهاأليس؟تلكالطبقىالصراعمقولةالشيوعيةوالأحزاب

الطبقةبدكتاتورية،البروليتارياطبقةهى،واحدةطبقةتحكلمها

أسبابهناكتكونوأنلابد؟إذنبينهاالصراعفم،العاملة

كا،لحدوداعلىلإقليمىاالصراع..الطبقىالصراعكيرأخرى

التبعيةرفضعلىوالصراع..والصينروسيابينحاصلهو

هووكماوتشيكوسلوفاكيا،المجرفيحصلكمالموصكو،

بالنسبةالماركسيةأقلمةعلىوالصراع.بولندةمعالآنحاصل

إذنالصراع..وهكذا،الماركسيةفيهتطبقبلدكللظروف

ماركسأنولو.الاْحوالمنحالةبأيةطبقياْصراعاًليس

محدد،مكانفيمنهمحددةبفزةلا،كلهبالتاريخاستهدى

فوقية،ثوراتكانتالدياناتجيمبأنفيهبملءالتاريخلأنبأه

ولا،طبقيأصراعاًتكنولم،الأرضعلىالطءبهاجاهت

في،الأميينفيأميبهبعثمثلاْالإسلاميفالدين.أرضيأ

طبقةيشكلونيكادونفيهالناسمعظم،تجاريرعويمجتمع
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ذلكبأنالقولأما.الطبقاتفيماركسبمفهوم،واحدة

كانواالعبيدلأن،متهافتفقول،للعبيدمجتمعاًكانالمجتمع

الذينفهل.مشكلةأوخطرأييشكلونلابحيث،القلةمنفيه

..والقائدوالجنديوالخليفةالنيمنهموكان،الإصلامحملوا

وأثريائهم؟العربسراةمنأم،العبيدمنهؤلاءكلكانهل

ملجأالجديدالدينفيوجدوا،العبيدبعضهؤلاءفيكانلقد

يأتلمالجديدفالدين..غيرهماتبعهكما،فاتبعوهوملاذألهم

إسارمنالناسلتحريرجاءديانما،فحسبالعبيدلتحرير

إذنيأتلملذلكفالإسلام.ومكانزمانكلفي،أنفسهم

وإنما،الإنتاجوسائلفيتطويربسببأو،طبقيلإفرازنتيجة

كلفقلب،وتفاعلاتهاالبيئةفعلعنمستقلاً،فوقيةرسالةجاء

تغييرآَ،يزالوما،التاريخمسيرةوعْير،عقبعلىرأساًثيء

جذرياً.

يطرحهأو،بنفسهنفسهيطرحكبيركبيرسؤالوهناك

لأنتصلحلاالماركسيةكانتإذا:متسائلينبعضهمعلىالناس

الأخطاءمنفيهاوأن،حياةودليلcعملهاديتكون

عليهاقامتفكيف،كيركويذكرذكرتماوالانحرافات

وأحزاب،أحزاببهااهتدتوكيف..عظمىودول،دول

نصفعلىعددهميربووجاعاتأفرادبهاآمنوكيف..كبرى

؟المعمورة!!كان

بتساؤلاتالتساؤلاتهذهمثلعلىنجيببدورناونحن
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أخرى..

قرونثمانيةطيلةقناديلهالعالمأضاءبالماركسيةأمبالإسلامهل

يزيد؟أو

لمإن،العالمشعوبأرقىمناليابانأضحتوالعمبالتنظيموهل

والماركسية؟بماركسأم،أرقاهاتكن

ذكرنا،كما،الغربيةألمانياإلىالث!رقيةألمانياعماليهربوهل

الماركسية؟منأم،بالماركسية

لروسياظهرهاالصينأدارتهلآخراً،وليسوأخيراً

والماركسية؟ماركسببركاتلتفوزلأمريكاواتجهت

التاسمالقرنأواسطفي،أوروبافيالماركسيةطرحتلقد

والمصانم..خاليةتكونتكادهناكالعقائديةوالساحةعثر،

فيهافوجددْهباً..عرقهموتستقطر4العمالعظامتطحن

فيهاووجدت،خلاصهمالع!الفيهاووجد،بغيتهمالمثقفون

عليهابأولئكهؤلاءفالتقى..حريتهمالمستعمراتشعوب

غيرهاعلىالتقوالووهم،حياتهمفيويطبقونهايئدارسونها

روسيا،فيبالماركسيةالثورةونجحتبهاحصلمالهملحصل

نقلةالروسيالمجتمعيقلأنكلينينعبقريرجلواستطاع

صناعيمجتممإلى،متخلفكنسياقطاعيمجتمعمن،نوعية

الأولى،بالدرجة،وتجاربهعبقريتهبفضل،متقدمايثزاكى

أخذتأنبعدوبخاصة،جديداًزخاَّللماركسيةذلكفأعطى

العالميةالحربوجاءت.الخارجفيوتنشرهالهاتدعوروسيا
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الشرقيةأوروبابلدانالسوفييتيالجيشدخولفمكن،الثانية

رقعةبذلكفزادت،فيهاالحكمتوليمنالشيوعيةللأحزاب

رفعمن،الحرباعقابفيآخر،عبقريتمكنكما.الماركسية

بروسيا،لينينعاركمابهاماوفسار،الصينعلىأعلامها

بصورةالعالمظروفبفضل،وامتدترقعتهاامتدتوهكذا

وبفضل،خاصةبصورةتبنتهاالتيالبلدانوظروف،عامة

حملتهماصلاحيةمنبأكثر،العبقرياتبعضعبقريات

وأفكار.مبادىءمنثناياهافيالماركسية

وبخاصة،وأثرهاالماركسيةقيمةمننقلللاذلكفيوض!ت

إلىبهؤلاءارتدتقدلكانتوإلا،وطبقهاتبناهالمنبالنسبة

التي،التجربةأئرنغفلأننستطيعلابالمقابلولكنناالوراء،

بدليل،وتقدمهاالمجتمعاتتلكتطورفيالأثر،أعظملهاكان

علىيطرحونهاأو،الماركسيةيتدارسونحينالشيوعيينأن

"،الماركسية-اللينينية"ويطرحونيتدارسونإنما،الناس

هذا.نظريكدليلوالماركسيةوتجسيد،كتجربةاللينينية

بها،الخاصوفهمها،التطبيقيةازعامتهاشيوعيةمدرسةولكل

منكثيرفيتبعدهابحيث،ابخاصةالمحليةظروفهامنالمنبثق

شاسعاً.بعداًالأساسيةالنظريةمنابمعنالأحيان

،جامدةنصوصآَإذنوالشعاراتوالمبادىءالنظرياتليست

نأوبدون،اأبعادهنرىأنبدوننرددهاعندهانقف

إلاوجدتمافهى..يفيدمافيهاكانإذا،يفيدنامانستخلص
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مواقمجيداًنعرفأنوعلينا.الحياةوإثراء،الإنانلخدمة

أما.أهدافناإلىننطلقوفىت،فراغفينضيملاحتى،أقدامنا

طعاماًيأكلأومعيناً،لباساًيلبسناجحأ،إنساناًنرىأن

فيفنقلده،طعامهأولباسهإلىراجعنجاحهأنفنخال،مجنأ

..سذاجةبعدهاماصذاجةفتلك،الناجحينفيلنصبحذلك

قصيرأيكونوقد.أقدامنابهتتعثرطويلاًيكونقدفاللباس

وقد،بالإمساكيصيباقدوالطعام.عورةكلمنايكشف

.الأع!الكبارتنجزالأعمىبالتقليدفليس..بالإسهاليصيبنا

إذاعليناضيرفلاوعندها،أولاًأصالتناإلىنعودأن!نبدفلا

مامنهونترك،ينفعنامامنهفنأخذ،الغيرأيديفيعمابحئنا!!ن

..يضرنا

وتراثقيملنا،مسلمونعرب،وآخراًأولأ،و!ت

وتاه،السبلبناتفرقتوإلا،نبدأأنيجبهناوكلت..وتاريخ

لهليسمنحاضرولا،لهحاضرلامنمستقلفلا،الدليلبنا

بدء.علىعودمنبدفلا..مشرقعريقماض

نجباء:تلاميذ-7

مخلصين،لهأبناءالتلموديالتوراتيالفكرأفرزوهكذا

بنظريتهالناسأبعدفاركس..مشاعلهوأضاهوا،هلواهحملو

،الحكوماتبزوالونادى،وأوطاخهموأقوامهمأديانهمعن

ودعا،السائدةوالأخلاقوالقيمالمثلمنوسخر،الأصوتحلل

المادية.العلاقاتفيهتسودمجتمعإلى
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والعبثيةالقلق،الوجوديةوكتاباتهبفلسفتهتجاسارتر

مجتمعاتهمعنبذلكفأبعدهم،الشبابنفوسفيواليأس

وصناديق،يفترشو:أصاالشوارعأرصفةإلى،الحقيقيةومشاكلهم

فبهيعيشونوالمخدراتالأفيونودخان،منهايقتاتونالقمامة

فلكىأنفسهمعلىصحواماإذاهم-كاذبةأحلامفيوبها

.مسئولياتولاضوابطبلامنفر،مقززبشكلالجنسيمارسوا

كلت،التنا!ليةبأعضائهيليوطفلاًالإنسانصوروفرويد

والفنونالعلومبذلكفأرجع،مماتهلحظةحتىميلادهلحظة

تسامىإلى،والقيموالأخلاقالسلوكأرجعكما،والآداب

عقدةأحقادإلىفرويدأرجعهالدينوحتى.الجنسيةالغريزة

جربمةعنالطءفيالذيللأبالاعتذارإلىأي،أوديب

،الأرضعلىالذيأببهبحقالأرضفيالإنساناقترفها

لذلكلهفلزم،أبيهمجقذلكفيفأخطأ،أمهاشتهىلأنه

.والمغفرةالاعتذار

كماالطلابيةالثوراتفيلسوفماركوز،هربرتأما

وخيانة،الرأساليةمعبالتواطؤالبروليتاريااتهمفقد،يدعى

كما.عليهاحصلتالتىالامتيازاتمقابلفي،التارنحيةرسالتها

بطغيانالبيروقراطيةطغياناستبدلتقدبأنهاالشيوعيةاتهم

إلىأوأرقاء،عبيدإلىتحولواقدعندهفالكل..الرأسمالية

العصر،إلهأصبحالذي،السلعىالإنتاجاستعبدهاأرقام

حدعلى،عمياءثيرانأوأضحوا،شخصياتهمبذلكفانسحقت
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فهو..مغمضةوعيونهم،الإنتاجماقيةمعيدورون،تعبيره

.والهدموالثورةالرفضإلايرىلالذلك

03!0اللهسبحانيا

..والهدمالثورةإلايرونلاالنجباءالأبناءهؤلاءكل

لبناء،متداعقديمعالموهدم،السائدةالأوضاعكلعلىالثورة

!يزعمونهكذاأو..مثرقجدبدعالم

سوىتختلفولا،والهدمالثورة:واحدإذنالهدف

يريدهوسارتر،الطبقيبالصراعالهدميريدماركس..الوصائل

وماركوز،الجنسيةبالغريزةيرلدهوفرويد،والعبثيةالقلقببث

كلفيالمعزولةوالاْقلياتوالزنوجالطلاببتحريكيرلده

..مكان

،والحكومات،والأقوام،والأوطان،الأديانهدمإنه

والعاداتوالقوانين،والأخلاقوالمثلوالقيم،والأس

..والتقاليد

؟لماذا..مقدداتهوكل،وتراثه،وتاريخه،الإنسانهدمإنه

أبناءوأبناثها،،أستير،حميدانلأمخالياًالميدانليبقى

وبهذا،.فيهويتحكموا،العالمليحكمواالمختار،اللهشعب

..الخفاءفي،وعملائهابأبنائها،الخفيةالمَوةتعملولهذا

المكتومةوالبندقيةالمسموموبالخنجر،أحياناْوالمنصببالدينار

والفكروبالدعاية..أخرىأحايينوالتآمروبالتشهير،أحيانآ

145.مالرقالمسكرنيالبص I

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عالملبناءلا..كذلكوالعلنيةالسيةوبالتنظمات،والنظريات

عالم،لبناءوإنما،متهدمقديمعالمأنقاضعلىمشرقجديد

أما.داودنسلمنلملكفيهوالقيادة،يهوذالأبناءفيهالسيادة

العلفسوىتستحقلا،آدميةحيواناتإلافليسواالجوييم

ولا،اعزاضولا،مناقشةبدون،أسيادهمخدمةفيوالعمل

أدرانها،منالأرضليخلصمسيا،إذنفلننتظر..أنينحتى

..التلمودزعمحدعلى

..الأوانيفوتأنقبل،صباتطولبعدمنفلنصحوال!

اللَه،إلىالرجوعصوىعاصممنلنافليس!الطوفانأو،فهذا

الحنيف.بدينناوالتمسك
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